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Voorwoord 

 

De Provincie Limburg monitort het eigen wegennet al sinds geruime tijd op basis van telgegevens, 

ingewonnen met behulp van meetlussen. De afgelopen jaren is het steeds drukker geworden op het 

Limburgse wegennet, waardoor de behoefte is gegroeid om verkeermanagement in te zetten. 

Hiervoor zijn echter meer verkeersgegevens noodzakelijk dan nu voorhanden zijn. Uitbreiding van het 

bestaande meetnet is een kostbare aangelegenheid, waardoor de blik nu wordt gericht op alternatieve 

bronnen voor verkeersinformatie die minder kostbaar zijn. Deze alternatieven lijken inmiddels 

beschikbaar te zijn in de vorm van Floating Car Data. De Provincie Limburg wil alvorens deze 

gegevens te gebruiken meer inzicht krijgen door onderzoek te doen naar de kwaliteit ervan. Het 

resultaat hiervan staat in dit rapport. 

 

Dit onderzoek heb ik in opdracht van de Provincie Limburg kunnen uitvoeren in het kader van mijn 

afstudeerproject voor de mastertrack Design & Decision Support Systems binnen de master 

Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven.  

 

De totstandkoming ervan was een heel leerzame ervaring. Ik heb dan ook met veel plezier aan dit 

verslag gewerkt. Daarnaast was het ook heel interessant om het proces te volgen en het resultaat te 

zien groeien, dat stap voor stap vorm kreeg tijdens de begeleidingen vanuit de Provincie Limburg en 

de TU/e.  

 

Verder wil ik hier nog enkele personen bedanken. Dit verslag was niet tot stand gekomen zonder de 

goede hulp van mijn begeleiders. Vandaar dat ik Nedo Oroz, Tessa Peters en Huup Hollands van de 

Provincie Limburg en Theo Arentze en Aloys Borgers van de TU/e wil bedanken voor hun 

inspirerende bijdrage. De personen van Rijkswaterstaat, Maastricht-bereikbaar.nl, Nationale Databank 

Wegverkeergegevens, TomTom, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Margraten-

Eijsden en Goudappel Coffeng wil ik via deze weg bedanken voor het beschikbaar stellen van data en 

hun tijd voor tekst en uitleg over dynamische verkeersinformatie en het gebruik ervan.  

 

En last but not least bedank ik mijn vrienden en familie, met name Eugène, mijn vader, voor de 

taalkundige tips en adviezen bij het schrijven van de teksten. 

 

Maastricht/Heerlen 
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Samenvatting 

 

Floating Car Data (FCD) vormen een nieuwe gegevensbron die kan worden ingezet voor het 

bevorderen van de verkeersafwikkeling op het hele wegennet. Enerzijds is het mogelijk om op basis 

van FCD de weggebruiker informatie te bieden voor het vooraf plannen van zijn route en tijdens zijn 

reis het aanpassen van zijn route. Anderzijds kunnen wegbeheerders FCD gebruiken als een indicator 

voor de netwerkprestatie. Voor een adequate inzet van FCD is het echter noodzakelijk om de mate 

van betrouwbaarheid en toepasbaarheid van deze data te meten. 

 

Deze studie heeft dan ook als doel inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van FCD. De 

benadering is tweeledig: als eerste komen de theoretische aspecten van FCD aan de orde, waarbij de 

wijze waarop wegbeheerders deze kunnen inzetten in beeld wordt gebracht. Ook wordt er een 

doorkijk naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen gegeven. Als tweede wordt er gekeken naar de 

mate waarin toepassing van FCD betrouwbare resultaten oplevert. De verkenning van de theoretische 

aspecten is gebaseerd op een kwalitatief literatuuronderzoek, terwijl de beoordeling van de 

betrouwbaarheid bestaat uit een kwantitatief onderzoek ten aanzien van FCD afkomstig van TomTom 

over een casestudiegebied, bestaande uit een gedeelte van de stad Maastricht. 

 

Kwalitatief onderzoek 

De verkregen informatie uit FCD kan worden ingezet voor een groot aantal toepassingen en 

doeleinden, zoals real time route-informatie, maar ook voor verkeersmonitoring, -analyses, herkomst-

bestemmingsmatrices en het identificeren van nieuwe wegen en daarmee bijdragen aan het muteren 

van digitale wegenbestanden. Voor de Provincie Limburg, waar tot nu toe nauwelijks dynamisch 

verkeersmanagement (DVM) wordt ingezet, geldt dat FCD een goedkope en betrouwbare 

informatiebron kan zijn, welke ondersteuning biedt bij het uitvoeren van wegbeheerdertaken.  

Daarnaast dient actuele verkeersinformatie als input voor het verkeersmanagement, met name om de 

doorstroming te verbeteren en zodoende de bereikbaarheid te vergroten. 

In haar Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012) 

dat er betrouwbare informatie aan de reiziger moet worden geleverd over zijn hele reis, waardoor er 

een netwerkbenadering noodzakelijk is. Voor de inwinning van de benodigde data zijn meetsystemen 

nodig, welke kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: weggebonden meetsystemen en 

FCD, elk met zijn voor- en nadelen. Het grote verschil tussen beide systemen is dat bij FCD het 

voertuig de sensor is. Het gebruik van FCD wordt dus aangemoedigd door het beleid. Wanneer is 

aangetoond dat deze betrouwbaar en toepasbaar zijn, dan hebben FCD de potentie om een van de 

belangrijkste verkeersinformatiebronnen te worden voor wegbeheerders en weggebruikers.  
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Een belangrijk aspect van FCD is de privacy. FCD zijn in principe herleidbaar naar personen. Volgens 

Europese regelgeving is het echter verplicht om gegevens voor gebruik anoniem te maken. Binnen de 

Nederlandse wetgeving zijn er verschillende regels opgesteld voor het verzamelen en opslaan van 

persoonsgegevens, de rechten van de betrokkenen en het verstrekken van FCD. Een manier om de 

privacy van personen te garanderen is door persoonsgegevens niet te koppelen aan voertuigen.  

 

Een andere uitdaging vormen de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die noodzakelijk 

zijn voor de inzet van Intelligente transportsystemen (ITS), de verzamelnaam voor informatie- en 

communicatiesystemen waarmee het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en 

milieuvriendelijker wordt gemaakt. Een ITS maakt het mogelijk om het verkeer dynamisch en flexibel 

te regelen, afhankelijk van de actuele omstandigheden op de weg. In dit rapport is uitsluitend 

ingegaan op ITS-systemen die als doel hebben om verkeerstromen in goede banen te leiden, 

waarmee verkeersmanagement kan worden uitgevoerd. Binnen Europa staat ITS hoog op de agenda. 

De EU streeft ernaar om een integraal ITS-systeem te implementeren. Dit vergt naast wetgeving en 

financiële middelen ook de samenwerking van alle actoren in de betrokken landen. 

Nederland is op het gebied van netwerkbreed verkeersmanagement een van de koplopers van 

Europa. Een samenhangende visie op ITS-beleid ontbreekt echter, maar hieraan wordt hard gewerkt.  

In de toekomst zullen Extended Floating Car Data (xFCD), de tweede generatie FCD, het mogelijk 

maken om naast de locatie van een voertuig extra informatie vanuit een voertuig te verzenden over 

onder andere weersomstandigheden en omgevingsfactoren. 

 

Kwantitatief onderzoek 

In dit rapport staat een beschrijving van een onderzoek naar de nauwkeurigheid van FCD. Hiervoor 

zijn diverse vergelijkende onderzoeken uitgevoerd met als studiegebied de stad Maastricht. FCD die 

zijn gebruikt voor dit project, zijn afkomstig van TomTom over verschillende trajecten in en rondom 

Maastricht. De betrouwbaarheid van deze gegevens is geanalyseerd door een vergelijking te maken 

met referentiedata. Als referentiedata dienden lusdata uit de Nationale Databank 

Wegverkeersgegevens (NDW) en gegevens uit een kentekenonderzoek, afkomstig van 

cameraregistratie op een aantal punten binnen het onderzoeksgebied.  

 

Voor de betrouwbaarheidsanalyse van de FCD is gekeken naar drie factoren: gemiddelde reistijden, 

puntsnelheden en intensiteiten. Reistijden geven een indicatie van de doorstroming over trajecten. 

Aan de hand van snelheden worden congesties gedetecteerd. Door de intensiteit te achterhalen, kan 

een ophoogfactor voor het totale verkeer worden berekend.  
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Waar nodig en mogelijk zijn regressieanalyses uitgevoerd om de invloed van verschillende variabelen 

te bepalen om de werkelijke snelheid kunnen voorspellen op basis van de FCD snelheid. De 

voorkomende variabelen zijn dagdeel, trajectlengte, type weg en toegestane maximum snelheid.  

 

Voor de eerste factor, gemiddelde reistijden, is de conclusie gerechtvaardigd dat er een gering 

verschil bestaat tussen de reistijden afkomstig uit het kentekenonderzoek en uit de FCD. Een 

regressiemodel stelt dat 84% van de variantie in de voorspelde gemiddelde snelheid uit het 

kentekenonderzoek kan worden verklaard door de FCD snelheid en de toegevoegde variabelen.  

De tweede factor, gemiddelde snelheid over een wegsegment, gemeten door de FCD van TomTom 

geeft de werkelijke snelheid voldoende betrouwbaar weer. Uit de regressieanalyse komt naar voren, 

dat uitsluitend de maximale toegestane snelheid een betrouwbare indicator is voor het voorspellen 

van de gemiddelde voorspelde snelheid van een wegsegment. 

De derde factor, het aandeel FCD van het totale verkeer, kan niet rechtstreeks worden vastgesteld 

met uitsluitend FCD-waarnemingen. Wel is het mogelijk om aan de hand van deze waarnemingen en 

NDW-data een schatting te maken van de intensiteit op verschillende punten van het Maastrichtse 

wegennetwerk. Op deze punten is het aandeel FCD 1,15% van het totale verkeer in de 

onderzoeksperiode. Naast deze puntintensiteiten is op basis van de data uit het kentekenonderzoek 

ook een schatting gemaakt van het FCD-aandeel van de intensiteit over een vooraf gedefinieerd en 

afgebakend netwerk. Eerst is aan de hand van een herkomst-bestemmingsmatrix gemeten hoeveel 

trips er zijn afgelegd. Door gebruik te maken van een Doubly Constained Model zijn de trips verdeeld 

van herkomsten naar bestemmingen. Ontbrekende trips zijn geschat. In het onderzoeksgebied liggen 

verschillende wegsegmenten waarop de intensiteit wordt gemeten door lusmetingen. De trips tussen 

herkomsten en bestemmingen zijn zodanig over de mogelijke routes verdeeld dat de intensiteit op het 

wegsegment met de meetlussen zo dicht mogelijk in de buurt komt van de gemeten intensiteit. 

Hierdoor ontstaat een betere benadering van de werkelijkheid voor het hele netwerk. Uit de geschatte 

intensiteiten blijkt dat het FCD-aandeel 0,93% van het totale verkeer bedraagt. Dit is een relatief klein 

verschil met de intensiteit op puntmetingen, met dien verstande dat eerstgenoemde intensiteiten 

alleen op de hoogste categorie wegen worden gemeten.  

 

In dit onderzoek is aangetoond dat FCD afkomstig van TomTom nagenoeg op elk aspect betrouwbare 

schatting te maken. Als aanbeveling voor een vervolgonderzoek moet een vergelijkbare FCD-bron 

worden onderzocht met recentere (referentie)data, over een langere periode en met meerdere 

variabelen.  

Op de weg daar naartoe moeten nieuwe toepassingen worden onderzocht en voorzichtig worden 

geïmplementeerd. Immers, intelligente verkeerssystemen op basis van FCD-informatie moeten op zijn 

minst dezelfde kwaliteit hebben als de huidige systemen.  
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Summary 
 

Floating Car Data (FCD) represent a new data collection method which seeks to obtain information 

about road network traffic flows. The relevance of measuring such data is continuously growing as 

road users and authorities are increasingly relying on it for planning journeys and routes and, 

respectively, as an indicator for network performance. Hence, it has become necessary to measure 

the extent to which data collection methods in general and FCD in particular can be used in a feasible 

and reliable manner.  

 

This paper aims at providing an insight into the opportunities and limitations of Floating Car Data 

through a twofold approach: first, by exploring the theoretical aspects of what FCD is, how it could be 

used by road authorities and the potential future development of such data; second, by analysing the 

extent to which FCD generates reliable results. While the first approach focuses on qualitative 

research of existing literature in the field, the second is represented by a quantitative analysis of data 

obtained from TomTom in the chosen case-study – the city of Maastricht.  

The scope and limits of the study were elaborated to respond to the needs of the Province of Limburg; 

to see to what extend FCD could be used for dynamic traffic management for the Province of Limburg.  

The results of this paper underline, on the one hand, what are the possible applications of FCD for the 

road authority in Limburg and measure, on the other hand, the extent to which FCD has proved to be 

reliable.  

 

Qualitative research  

First of all, the obtained information from FCD can be used for a variety of applications and purposes, 

such as real time route information. Other possible applications include traffic monitoring and analysis, 

origin destination matrices and identification of new roads. For the Province of Limburg, where hardly 

real time dynamic traffic management is practiced until now, the use of FCD is relatively cheap and 

can be a reliable source of traffic information, which supports the execution of current several road 

management tasks.  

 

Second, from a regulatory perspective, Dutch transport policy is elaborated with the aim to provide 

information to travellers about their entire road trip. According to this aim the application of FCD 

concerning the whole network is necessary which makes it possible for drivers to obtain real-time 

information along their trip. Road authorities can use the following two types of measurement systems: 

road bounded measurement systems and Floating Car Data.  The use of FCD is thus encouraged by 

regional policy and, if proven reliable and feasible, FCD have the potential of becoming one of the 

main sources of information for road authorities and road users.  
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One of the main challenges imposed by using FCD is represented by privacy aspects. FCD can obtain 

personal data, which is strictly regulated under European legislation. European rules require parties 

using FCD to anonymise personal data by eliminating any connection to the actual person whose data 

is being collected. Through the process of anonymisation, the data does not make it possible for the 

controller (road authorities) to connect information to the actual driver.  

 

Another challenge to be considered is represented by cross-regional and cross-border cooperation 

required by Intelligent Transport Systems (ITS), information and communication systems that aim to 

make traffic more efficient, besides safer and environmentally friendlier. ITS is high on the European 

Union agenda, as legislators aim to implement an integral system at European level which makes it 

possible to control traffic in a flexible and dynamic way by taking into account current traffic conditions. 

Such a system would imply extensive financial resources as well as the cooperation of all involved 

actors in the countries concerned. Although the Netherlands is leading in the field of network-wide 

traffic management in the European Union, national coherent vision on ITS policy is still lacking.   

In future, Extended Floating Car Data (xFCD), the second generation FCD, make it possible to 

transmit, next to the location, additional vehicle information, in particular weather conditions and 

environmental factors. 

 

Quantitative research 

This paper examines the reliability of FCD on the basis of a case study. The research was executed in 

Maastricht, the capital of the province of Limburg in the Netherlands. FCD collected in the city 

throughout one week are examined and discussed to determine the extent to which FCD can be 

considered reliable. The data used in the research was provided by TomTom from several routes in 

and around the city. Its reliability is analysed using reference data from NDW (Nationale Databank 

Wegverkeergegevens) as well as an automatic number plate registration survey (ANPR) by means of 

camera registration on a number of locations within the survey area.  

 

In analysing the reliability of FCD data in the chosen case-study, three factors were taken into 

consideration: first, travel time as an indicator for the quality of traffic information and the way traffic 

flows in an urban area; second, speed profiles as a means to recognise congestion; third, the floating 

cars’ share transmitting traffic information which makes it possible to estimate the total amount of 

traffic.  

Where necessary and possible, regression analyses are carried out in order to establish the influence 

of the various variables on the final result. The actual variables are day episode, route length, road 

type and speed limit. 
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The first factor, average travel time, is analysed through comparative surveys conducted using data 

collected from the case study area. Travel times indicate the level of traffic flow. It shows a small 

difference between the average travel times derived from data from the ANPR and FCD. A regression 

model, with three added variables, shows that 84% of the variance in the predicted average speed 

calculated by the ANPR can be explained by the FCD speed and the add variables.  

The second factor - speed profiles – is analysed as a means to recognise congestions. The presented 

average speed of a road segment calculated only by FCD is sufficient reliable. The results state that, 

next to the FCD speed, only the speed limit is a good predictor for the predicted average speed of a 

road segment.  

 

The third factor – intensity of cars on the road providing FCD information – is measured by means of 

using the licence plate survey’s data and inductive loops. By using a predetermined closed road 

network and a Doubly Constrained Model trips are divided from origin to destination. Missing trips 

have been estimated. Within the research area there are several road segments on which the traffic 

intensity has been measured by induction loops. Using the sum of squares method a general weighing 

factor is fitted until the number of trips on the road segments with the induction loops as close as 

possible meets the traffic intensity, measured by induction loops. Doing so, the number of vehicles 

passing through the area can be estimated in a more accurate way. On the basis of these estimated 

intensities, it appears that the FCD share of the total traffic amounts 0.93%. This is a relatively small 

difference compared with the FCD share of the total traffic of 1.15%, calculated from the intensity data 

at point measurement, taking into account that the intensities are measured only on the highest road 

category.  

 

In its conclusions, this paper shows that, although the data provided by TomTom for the purpose of 

this research was substantially reliable, several challenges need to be taken into account by road 

authorities when using FCD for providing information to road users in order to achieve sufficiently 

reliable information for traffic management as well as traffic information for drivers. A follow up 

research is recommended, using a comparable FCD source that contains more recent (reference) 

data, but representing a longer period of time with more variables.  

On the way, new applications should be researched and gently implemented. After all, intelligent 

transport systems based on FCD information should at least have the same quality as the current 

transportation systems.  
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Inleiding 
 

Reistijden en file-informatie zijn van grote waarde voor weggebruikers en wegbeheerders. 

Weggebruikers vertrouwen op deze informatie voor het plannen van een reis en een route, terwijl 

wegbeheerders meer naar de reistijden kijken als een belangrijke indicator voor de 

netwerkprestatie. Publieke en private partijen zijn nu betrokken bij het verspreiden van (real-time) 

verkeersinformatie aan de weggebruiker via radio, wegkantsystemen, internetsites en in-

carsystemen.  

In Nederland onderscheiden we vier wegbeheerders (rijk, provincies, gemeenten en 

waterschappen), die allen een deel van een netwerk binnen een gebied beheren. Het is zinvol dat 

de regie over een netwerk zo veel mogelijk in handen is van één partij, opdat de aanwezige 

infrastructuur tijdens congesties zo goed mogelijk wordt benut. Daarnaast is een belangrijke 

voorwaarde dat actuele verkeersinformatie van voldoende kwaliteit beschikbaar is. Over het 

hoofdwegennetwerk is binnen Nederland al veel actuele verkeersinformatie voorhanden, voor het 

onderliggende wegennet is dat niet het geval. Daarom is een onderzoek naar de beschikbaarheid 

en bruikbaarheid van verkeersinformatie over de verkeersafwikkeling van de totale 

weginfrastructuur heel erg nuttig. Dit rapport richt zich op de toepasbaarheid van deze gegevens 

in de provincie Limburg en in het bijzonder in en rond Maastricht.  

 

Voor benuttingsmaatregelen is in eerste instantie actuele verkeersinformatie nodig. Betere 

verkeersinformatie voor weggebruikers kan bijdragen aan een betere verkeerafwikkeling en 

daardoor het terugdringen van files in het verkeersnetwerk. Alvorens files te kunnen bestrijden, is 

het noodzakelijk om te weten waar files voorkomen in het Limburgse wegennet. Er zijn 

verschillende manieren om files tegen te gaan. Uiteraard is er de beproefde methode van het 

aanpassen en het bouwen van infrastructuur. Dit rapport richt zich echter op het goed en tijdig 

informeren van de weggebruiker waardoor hij bij het plannen van zijn reis rekening kan houden 

met eventuele files op zijn weg. De technische mogelijkheden om de weggebruiker te informeren 

zijn in de afgelopen periode zodanig gegroeid, dat het ook mogelijk is om de weggebruiker direct 

te informeren. Oorspronkelijk werden filegegevens uitsluitend in statische vorm gemeten en 

weergegeven door verschillende partijen. De meeste Limburgse wegbeheerders beschikken 

inmiddels over diverse databronnen met deze informatie. Het is dus zoeken naar een partij (of 

combinatie van partijen) die actuele verkeersinformatie kan leveren over de complete Limburgse 

weginfrastructuur.  

 

Verkeerstellingen worden traditioneel centraal via sensoren in of langs de weg (lussen, infrarood, 

kentekenherkenning, etc.) door de wegbeheerder ingewonnen. Om via deze methode een 

betrouwbaar beeld te krijgen van de actuele verkeerssituatie is een uitgebreid en kostbaar 

meetnet nodig. Het is niet realistisch om een dergelijk systeem voor het hele Limburgse wegennet 
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op te tuigen. De vooruitgang in de communicatie- en informatietechnologie biedt hier een aantal 

mogelijkheden.  

Een van die nieuwe mogelijkheden is de toepassing van Floating Car Data (FCD). Dit is een 

technologie die door middel van GPS en of GSM het inwinnen van real-time verkeersgegevens 

mogelijk maakt over het hele wegennetwerk. Bij Floating Car Data zijn het de voertuigen zelf die 

de verkeersinformatie genereren, doordat de positie van het voertuig periodiek wordt verzonden 

naar een centrale. Dat kan bijvoorbeeld door een GPS-systeem in het voertuig, maar ook door 

een mobiele telefoon die tegenwoordig vrijwel iedereen op zak heeft. De verkeersdeelnemer, die 

gebaat is bij goede verkeersinformatie, levert daar dus zelf een bijdrage aan. Hiermee wordt het 

mogelijk om op een efficiënte manier goede informatie te leveren.  

Op deze manier wordt door private partijen zoals Be-Mobile, TomTom, Navteq, Inrix en Google, 

die allen Floating Car Data inwinnen, via websites of navigatiesystemen actuele 

verkeersinformatie voor Nederland verstrekt. Het gaat sneller dan via de traditionele weg op basis 

van infrastructuur, de implementatie ervan is eenvoudiger en de data bestrijken in principe het 

gehele wegennet. Om inzichtelijk te krijgen waar reguliere files voorkomen, wil de Provincie 

Limburg graag gebruik maken van deze Floating Car Data. Deze is wegbeheerderonafhankelijk 

en geeft bovendien inzicht in de actuele verkeerssituatie. Een vraag is daarbij wel wat de dekking 

en de betrouwbaarheid van deze informatiebronnenbronnen is. Met andere woorden: in welke 

mate geeft de gepresenteerde informatie de werkelijke situatie weer? Deze vraag staat centraal in 

dit rapport. 

 

 Dit project heeft de volgende twee doelen: 

1. Onderzoek naar de (toekomstige) toepassingsmogelijkheden van dynamische 

verkeersinformatie, in het algemeen met het oog op ITS en specifiek gericht op 

verkeersmanagement. 

2. Inzichtelijk maken wat de mate van betrouwbaarheid is, welke factoren meespelen en hoe 

de FCD gecorrigeerd kunnen worden.  

 

Alvorens deze doelstellingen worden uitgewerkt, zie figuur 1, gaat dit rapport in Deel I dieper in op 

het fenomeen Floating Car Data. Hierin wordt uitgelegd wat Floating Car Data zijn en hoe deze 

tot stand komen. Daarbij komen ook aspecten aan de orde zoals de kwaliteit van de data en de 

privacy.  

Deel II bestaat uit een overzicht van ITS-toepassingen en de rol die Floating Car Data daarin 

kunnen spelen. De ontwikkelingen op het gebied van ITS zijn bepalend voor de toekomst van 

verkeersmanagement, niet alleen op technisch, maar ook op organisatorisch gebied.  

 

In dit rapport wordt de betrouwbaarheid van Floating Car Data getoetst aan de hand van een 

casestudie. In dit project is gekozen voor het gebied rondom Maastricht. Floating Car Data zijn 
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 Snelheden 

 Intensiteiten 

 

 

 

Figuur 1. Systematische weergave van de opbouw van dit rapport.  

verzameld over een periode van een week. Voordat deze data konden worden gebruikt voor 

onderzoek, zijn ze geprepareerd. De betrouwbaarheid van Floating Car Data is getoetst voor wat 

betreft reistijden over verschillende trajecten en snelheden op verschillende punten. Tevens is 

gekeken naar de dekking van Floating Car Data op verschillende punten, in vergelijking met 

werkelijke metingen. De intensiteit van een gedeelte van het wegennetwerk van Maastricht is aan 

de hand van een trip distribution model bepaald, waarna een fitting van de geschatte intensiteiten 

heeft plaatsgevonden om een indruk te krijgen van het Floating Car Data-aandeel van het totale 

verkeer op het wegennetwerk van Maastricht. Verder wordt in Deel III met behulp van een 

regressieanalyse een model voorgesteld waarmee de werkelijke gemiddelde snelheid aan de 

hand van Floating Car Data kan worden gecorrigeerd.  
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Deel I: FLOATING CAR DATA 

 

Allereerst volgt een beschrijving van Floating Car Data (FCD). Er wordt in hoofdstuk 1 ingegaan 

op de verschillende typen verkeersinformatie en de verschillende type meetsystemen. Daarna 

wordt een uitleg gegeven hoe FCD worden ingewonnen, hoofdstuk 2, en de 

toepassingsgebieden, met name gericht op de Provincie Limburg, hoofdstuk 3. Vervolgens komt 

in hoofdstuk 4 de nauwkeurigheid en kwaliteit van FCD aan de orde en wordt uitgelegd hoe FCD 

tot stand komen. Verder wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de ontwikkelingen van FCD en de 

privacy van de persoonsgebonden data.  

 

 

1. Verkeersinformatie 

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is de behoefte aan actuele reisinformatie sterk gegroeid. 

Daardoor heeft verkeersmanagement kunnen uitgroeien tot een belangrijke discipline binnen de 

verkeerskunde. Niet alleen de doorstroming op de weg wordt verbeterd door toepassing van 

verkeersmanagement, ook de verkeersveiligheid profiteert mee. Het is relatief goedkoop, snel 

inzetbaar en flexibel. En het einde is nog niet in zicht. Verkeerskundigen zijn van mening dat het 

potentieel van verkeersmanagement nog veel groter is dan de maatregelen die op dit moment in 

dit verband worden toegepast.  

 

Het Nederlandse wegennet is op sommige plaatsen zwaar belast, met als gevolg veelvuldige 

files. De economische kosten worden jaarlijks geschat op een bedrag tussen 2,4 en 3,2 miljard 

euro (Rijkswaterstaat, 2012). Oplossingen om de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid te 

vergroten, zijn daarom hard nodig. Verkeersmanagement kan hieraan een belangrijk bijdrage 

leveren, naast bijvoorbeeld aanleg van wegen. Wat is verkeersmanagement? Het komt erop neer 

dat de verkeersvraag en het capaciteitsaanbod beter op elkaar worden afgestemd, zowel in tijd 

als ruimte door middel van het nemen van de juiste maatregelen. De verkeersproblemen op de 

weg komen immers voor op specifieke knelpunten en op specifieke momenten, voornamelijk naar 

aanleiding van een te hoge verkeersvraag met files als gevolg, maar ook door incidenten en 

evenementen. Door de verkeersvraag te spreiden of het aanbod van infrastructuur dynamisch 

aan te passen, kan het bestaande wegennet beter worden benut.  

Typische verkeersmanagementmaatregelen zijn: 

 toeritdosering 

 dynamische maximumsnelheden 

 spitsstroken 

 verkeersinformatie op panelen boven de weg of via andere kanalen 
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De maatregelen zijn vooral bedoeld om de bereikbaarheid te verbeteren, maar ze worden ook 

ingezet om de verkeersveiligheid of leefbaarheid te verbeteren. 

 

In 2012 verscheen de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu, 2012). Hierin wordt het Nederlandse verkeers- en vervoerbeleid tot 2040 beschreven. 

Doorstroming en bereikbaarheid zijn belangrijke thema’s in de SVIR. Eén van de doelstellingen 

hieruit is ”betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid van deur tot deur”. Hiervoor is informatie 

nodig over reistijden waarmee reizigers kunnen inschatten hoe laat zij aankomen en vervoerders 

just in time kunnen leveren. Drukke tijden kunnen zo door de weggebruiker worden vermeden. 

Het reizen vindt meer gespreid over de tijd plaats, waardoor de bereikbaarheid toeneemt. Dit 

heeft betrekking op de hele reis, dus ‘van deur tot deur’. Omdat nationale, regionale en lokale 

netwerken van weg, water en openbaar vervoer met elkaar samenhangen, is een integrale 

netwerkbenadering noodzakelijk.  

 

Voor voorspelbare bereikbaarheid is het van belang om over meetbare informatie te beschikken 

over het wegennetwerk. Daarom heeft de overheid in de Nota Mobiliteit vastgesteld dat er meer 

en betere reis- en verkeersinformatie nodig is. Het is aan de wegbeheerders van zowel het 

hoofdwegennet als het onderliggend wegennetwerk om actuele basisinformatie te verzamelen. 

De verkeersinformatie dient in eerste instantie als input voor verkeersmanagement. Daarnaast 

wordt deze informatie ook beschikbaar gesteld aan marktpartijen. Zij kunnen op hun beurt weer 

reis- en verkeersinformatie verspreiden. 

 

Meetsystemen  

Files en andere verstoringen zorgen voor een toename van de te verwachten reistijd. De 

weggebruiker wil voor aanvang en tijdens zijn reis goed geïnformeerd worden over de verwachte 

reistijd. Er zijn verschillende monitoringsystemen die deze informatie kunnen bieden. Ze zijn in te 

delen in twee categorieën: weggebonden- en voertuiggebonden inwinningssystemen.  

 

Weggebonden meetsystemen  

Vaste objecten, in en langs de weg, voeren puntmetingen uit, waarbij voertuigen worden 

gedetecteerd. Voorbeelden hiervan zijn elektromagnetische lussen, infraroodsensoren, 

wegkantsystemen, video en radar. Tot de weggebonden meetsystemen worden ook de point-to-

point-systemen gerekend. Hierbij wordt een voertuig tussen twee punten geregistreerd en op 

basis van de passeertijden langs het begin- en eindpunt de gemiddelde snelheid berekend. In 

een stedelijk netwerk zijn deze systemen in mindere mate bruikbaar, omdat dit type meting alleen 

mogelijk is op een route zonder zijwegen. Deze systemen werken op basis van 

kentekenherkenning met behulp van videowaarneming. Ook tolwegregistratie vindt op deze wijze 

plaats. Beide systemen hebben een hoge nauwkeurigheid.  
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Bluetoothmeetsystemen zijn minder nauwkeurig. Niet ieder voertuig en iedere weggebruiker 

zenden een signaal uit, waardoor er slechts sprake is van een steekproef.  

 

Floating Car Data (FCD)  

 Een FCD-systeem verwerkt informatie afkomstig van voertuigen op elke willekeurige plaats tot 

bruikbare verkeersinformatie. Het verschil met weggebonden meetsystemen is, dat de informatie 

wordt uitgezonden door de voertuigen en wordt ontvangen door een centraal systeem op een 

centrale plaats. Het betreft signalen, voornamelijk uit een GSM-registratie of een GPS-unit die 

naar een centrale ontvanger worden gestuurd. Daarnaast kan dit ook een telefonische melding 

zijn, gemaakt door een automobilist.  

 

In deze studie staan FCD-systemen en de informatie die hieruit voortkomt, centraal. Hoewel er 

verderop in dit rapport FCD zullen worden vergeleken met data afkomstig uit weggebonden 

meetsystemen, blijft een nadere beschrijving van deze systemen hier buiten beschouwing. Dit 

rapport probeert immers de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van FCD aan te tonen, waarbij de 

data uit de weggebonden meetsystemen als referentie worden gebruikt.  
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2. Floating Car Data (FCD) 

Het verzamelen van data uit FCD-systemen is relatief nieuw. Deze informatie is uitgebreider dan 

de “traditionele” verkeersinformatie. Dat geldt voor één meting, maar omdat lang niet elk voertuig 

FCD-informatie uitzendt, kunnen FCD-systemen geen intensiteiten meten (Zijpp, 2005). Wel is 

het mogelijk om een schatting te maken van de intensiteit, indien de penetratiegraad van het 

aantal voertuigen dat is uitgerust met een FCD-systeem bekend is. Om het aantal beschikbare 

FCD-bronnen te vergroten, wordt voorgesteld om Wireless Position Systems, oftewel Wifi-

systemen te gebruiken (Llorca et al., 2010). Wifi-systemen worden tegenwoordig steeds meer 

gebruikt door smartphones met een Wifi-ontvanger. De positie van een smartphone kan door een 

Wifi-systeem worden berekend. Deze lokalisatiemethode werkt volgens hetzelfde principe als bij 

een GSM-ontvanger, welke in paragraaf 2.5 wordt uitgelegd.  

 

Omdat voertuigen zowel zenders als ontvangers van informatie zijn, is FCD 

wegbeheerderonafhankelijk (Fabián, 2004). De mogelijkheden van het gebruik van FCD is groot. 

Een geïntegreerd FCD-systeem verzamelt automatisch data, aggregeert data, extraheert hieruit 

waardevolle informatie en levert informatie aan afnemers. Hierbij staan vier vragen centraal welke 

in dit hoofdstuk worden behandeld: 

 Hoe worden Floating Car Data ingewonnen? 

 Welke analyses zijn nodig om uit ruwe data relevante informatie te halen? 

 Hoe worden data overgedragen tussen individuele componenten? 

 

2.1. Hoe worden Floating Car Data ingewonnen? 

Zenders van FCD-informatie bewegen vrij in het verkeer. Dit in tegenstelling tot stationaire 

detectoren, die het verkeer vanaf één punt in of langs de weg observeren. Informatie over 

snelheden en reistijden worden direct verworven uit voertuigen, uitgerust met 

positiebepalende technologie. Het betreft een mobiele telefoon (een GMS of GPRS) of een 

navigatiesysteem (GPS-unit). Deze wijze van verzamelen van data kan gemakkelijk over 

een groot gebied plaatsvinden. Extra detectieapparatuur is hiervoor niet nodig, waardoor de 

kosten van het inwinnen laag blijven. Anderzijds, de kosten groeien met het aantal 

voertuigen, voorzien van FCD-systemen. Immers, hoe groter de populatie om de 

verkeerssituatie op het totale netwerk te maken, hoe nauwkeuriger de beschrijving ervan 

(Thiessenhusen, 2003). Daardoor kunnen de variabele kosten,zoals de extra rekenkracht, 

van dit meetsysteem stijgen. Daarentegen dalen de aanschafkosten van een GPS-unit in 

een voertuig die informatie zendt over de positie, welke tegenwoordig het meest wordt 

gebruikt binnen een actief FCD-systeem(Fabián, 2004). 

Het FCD-systeem bestaat uit een centrale, een voldoende aantal voertuigen dat informatie 

over de positie uitzendt en afnemers van de reisinformatie. De ruwe data die worden 

ingewonnen, bestaan uit een melding van een locatie (breedte-/lengtegraad) en een tijdstip, 
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welke periodiek en anoniem wordt doorgestuurd naar de centrale, zie figuur 2.1 (Zwiers, 

2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nauwkeurigheid van de data is afhankelijk van de frequentie van het uitzenden van de 

data, de nauwkeurigheid van de GPS-unit en de dekkingsgraad. Frequenter verzonden, 

nauwkeurigere informatie, afkomstig van meer zenders draagt bij aan een betrouwbaarder 

eindproduct, namelijk reisinformatie (Coëmet et al., 1999). De centrale bewerkt en verwerkt 

de data naar verkeersinformatie. Het betreft snelheden, reisrichting, reistijden, congesties, 

herkomst en bestemming van verkeer etc.  

De eerste toepassingen van FCD stammen uit de beginjaren ’90. Een van de eerste 

toepassingen was: “Advanced Driver and Vehicle Advisory Navigation Concept” 

(ADVANCE), opgestart in 1991 als een test voor ingebouwde navigatiesysteem in de 

Verenigde Staten (Sen et al., 1996). Het doel van ADVANCE was: “to determine if motorists 

supplied with real-time guidance would be given information which would help them avoid 

congestion and improve the quality of their trip”. Hoewel in het project aanvankelijk slechts 

80 voertuigen werden gebruikt voor het verzamelen van informatie, werd het toch een 

succes. ADVANCE werd voor het eerst in de praktijk toegepast in 1997. Verschillende 

onderdelen van het project zijn geïmplementeerd in het Gary-Chicago-Milwaukee Corridor 

transport system, een van de eerste ITS systemen (ITS Program Office, 2012). 

 

2.2. Welke analyses zijn nodig om uit ruwe data relevante informatie te halen? 

Een belangrijke component van de dataverwerking is het automatisch identificeren van 

historische patronen in de data. Deze patronen worden gebruikt om systematische 

Centrale 

Vloot 

 

 

 

Afnemers 

Locatie, tijd  

Verkeersgegevens 

Inwinnen 
= Communiceren 

Bewerken en verwerken 

Figuur 2.1. Systematische weergave van het basisprincipe van Floating Car Data  
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uitschieters in de historische trends op te sporen. FCD bevat drie waarden: reistijd, snelheid 

en routekeuze, waaruit informatie kan worden gehaald voor het detecteren van files.  

Omdat observaties zijn verzameld over een bepaalde periode, ligt het voor de hand dat 

tijdreeksmodellen worden toegepast om van daaruit voorspellingen te doen. Een 

alternatieve methode is een discriminantanalyse voor het classificeren van nieuwe 

observaties. Het resultaat van een discriminantanalyse is een lineaire discriminante functie, 

op basis waarvan een beslissing wordt genomen bij welke set een nieuwe waarneming het 

beste past (Fabián, 2004).  

Ten slotte kan er nog een onafhankelijke componentenanalyse worden toegepast, die zoekt 

naar onderliggende factoren van datasets met willekeurige variabelen, metingen of 

signalen. Deze analyse verdeelt de dataset in individuele componenten. In het geval van 

FCD zijn deze factoren tijdstip van een dag (al of niet geaggregeerd naar dagdeel), dag van 

de week, speciale wegomstandigheden etc. Als alternatief hierop kunnen de data worden 

gemodelleerd door een stochastisch proces met een onderliggende distributie. Hierdoor 

zouden weersomstandigheden, tijdstippen etc. kunnen worden weergegeven als 

parameters in deze distributie. Er kan dan worden gemeten wat de kans is op een nieuwe 

waarneming die deze distributie volgt.  

 

2.3. Hoe worden data overgedragen tussen individuele componenten? 

De communicatietechnologie heeft zich sinds het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw 

sterk ontwikkeld. Inmiddels is draadloze communicatie breed geaccepteerd en wordt het 

algemeen toegepast. De meest gebruikte technologieën zijn tegenwoordig Global System 

for Mobile Communication (GSM), Global Positioning System (GPS), Bluetooth en Wireless-

fidelity (802.11 of te wel WLAN) (octoScope, 2010). Dit zijn tevens de technologieën 

waarvan een FCD-systeem gebruik maakt.  

GPS is de duidelijke koploper bij positiebepaling qua bruikbaarheid en kosten. Voor wat 

betreft datacommunicatie, geschikt voor een FCD-systeem, is er geen duidelijke koploper. 

Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt met ieder zijn voor- en nadelen. Deze 

worden hierna toegelicht. 

 

FCD-systemen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën, namelijk actieve en 

passieve systemen. Bij passieve FCD is sprake van handmatig verzenden van individuele 

berichten naar de FCD-centrale, waarna de weggebruikers gezamenlijk verkeersinformatie 

ontvangen. Bij actieve FCD is sprake van geautomatiseerde communicatie in twee 

richtingen, van voertuig naar centrale en van centrale naar de weggebruikers. Hierna volgt 

een korte beschrijving van beide systemen. 
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2.4. Passieve FCD  

Nadat een weggebruiker melding heeft gemaakt van een voorval op de weg (bijvoorbeeld 

een telefonische mededeling aan de ANWB-centrale over een file, spookrijder, ongeval, 

e.d), kan dit bericht via Traffic Message Channel (TMC) aan alle weggebruikers worden 

verstuurd. TMC is een radiosignaal dat kan worden meegezonden met een conventioneel 

FM-signaal door gebruik te maken van RDS-techniek. Het TMC-signaal (ook wel RDS/TMC-

signaal genoemd) bevat actuele informatie over verkeerssituaties en het weer, van belang 

voor de automobilist. De meeste autoradio’s zijn tegenwoordig uitgerust met RDS en 

kunnen TMC-informatie dus ontvangen. Dat geldt ook voor navigatiesystemen, die de TMC-

berichten direct kunnen verwerken tot een nieuw routeadvies. 

Een TMC-signaal is altijd een code die bestaat uit:  

 een gebeurtenis: file, ongeval, weer, e.d. 

 een locatie 

 een richting 

 tijdsduur van het bericht 

 een alternatieve route 

Omdat iedere autoradio tegenwoordig is voorzien van RDS, heeft TMC een groot bereik. 

TMC-service is in de meeste landen gratis. In Nederland zijn RDS/TMC afkomstig van de 

ANWB, VerkeersInformatieDienst (VID) in samenwerking met Be-Mobile.  

 

2.5. Actieve FCD 

Er zijn twee actieve FCD-systemen die daadwerkelijk worden gebruikt, namelijk op GPS- en 

GSM- netwerk gebaseerde systemen.  

 

Global System for Mobile Communication netwerk  

Het Global System for Mobile Communication, kortweg GSM-netwerk, is bestemd voor 

communicatie via mobiele telefoons. Het bestaat al sinds 1993 en sindsdien is het bezit van 

mobiele telefoons sterk gestegen. Eind 2011 waren er wereldwijd 1,2 miljard mobiele 

telefoons aangesloten op het netwerk (Mobithinking, 2012). Dit houdt in, dat ca. 17% van de 

totale wereldbevolking in het bezit is van een mobieltje. Inwoners van Europese landen 

lopen voorop. Hiervan heeft 1 op de 2 een mobiele telefoon. Doordat de mobiele telefoon 

signalen uitzendt, is het mogelijk om de positie ervan vrij nauwkeurig te bepalen. In bijna 

alle voertuigen op de openbare weg is wel een mobiele telefoon aanwezig. Via het mobiele 

netwerk kan men zodoende beschikken over gegevens van de verplaatsing van deze 

telefoons. Voor FCD is dit een belangrijke informatiebron, omdat de penetratiegraad hoog 

is. Bovendien is het een erg goedkope manier om deze informatie in te winnen. Hiervoor is 

geen nieuwe infrastructuur nodig. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van de bestaande 

masten van een GSM-netwerk.  
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Figuur 2.2. Timing Advance 

 

De plaatsbepaling van een mobiele telefoon gebeurt door de telefoonprovider. Een mobiele 

telefoon wordt door een of meerdere zendmasten waargenomen en op basis van de 

afstanden tot deze masten kan worden bepaald waar de mobiele telefoon zich op dat 

moment bevindt. Er zijn verschillende methodes om een nauwkeurige positie van een 

mobiele telefoon te bepalen.  

De eerste methode, “Timing Advance” (TA) 

(Spirito, 1999), is gebaseerd op de ontvangsttijd 

van het signaal van een mobiele telefoon door 

één GSM-mast, figuur 2.2. Daardoor kan de 

afstand tot de zendmast tot op 500 meter tot de 

mast nauwkeurig worden bepaald. Verder is het 

bereik van elke zendmast verdeeld in drie 

sectoren van elk 120. Daadoor is ook bekend in 

welke sector de telefoon zich op dat moment 

bevindt. Door gebruik te maken van drie masten is locatie van de mobiele telefoon redelijk 

nauwkeurig te bepalen. 

Een tweede, gecompliceerdere methode is “Enhanced Observed Time Difference” (EOTD) 

(Drane et al., 1998). Met behulp van een driehoeksmeting zoals in een GPS-systeem, wordt 

de positie bepaald op basis van de coördinaten van drie zendmasten, de ontvangsttijden 

van het uitgezonden signaal door de zendmasten en het tijdverschil tussen de ontvangst 

van de drie signalen. De nauwkeurigheid van deze meting bedraagt tussen 75 en 125 

meter.  

Een variant hierop is plaatsbepaling op basis van de hoek van het signaal, gemeten ten 

opzichte van twee zendmasten (“Angle Of Arrival”). Dit levert twee rechte lijnen op, elk 

vanuit een zendmast. Op de plaats waar beide lijnen zich kruisen, bevindt zich de mobiele 

telefoon. 

 

De signalen worden zodanig verwerkt, dat verplaatsingen op een digitale (wegen)kaart 

kunnen worden weergegeven. Op deze manier worden primair reistijden en 

trajectsnelheden verzameld, met de mogelijkheid om een herkomst-bestemmingsmatrix te 

maken. Het is ook mogelijk om files te detecteren, maar de verkeersintensiteit is niet te 

meten, omdat niet in iedere auto een mobiele telefoon aanwezig is. Bovendien worden ook 

signalen van andere weggebruikers gedetecteerd, zoals fietsers en voetgangers.  

In stedelijke gebieden staan meer zendmasten, waardoor de nauwkeurigheid van de te 

traceren GSM-signalen hoger is. Het bereik van een zendmast kan variëren tussen 150 

meter en 25 kilometer.  
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Bij het gebruik van GSM-signalen worden de locatiegegevens losgekoppeld van de 

telefoonnummers, waardoor de anonimiteit van de houder van de mobiele telefoon wordt 

gewaarborgd. 

 

Global Positioning System (GPS) 

GPS is een satellietplaatsbepalingssysteem dat vanaf 1967 is ontwikkeld voor het leger van 

de Verenigde Staten. Officieel heet het systeem nog steeds NAVigation Satellite Time And 

Ranging, afgekort tot NAVSTAR. Het systeem bestaat uit 32 geostationaire satellieten 

waarvan minimaal 24 tegelijkertijd werkend, die elk een uniek signaal uitzenden. Aan de 

hand van die signalen kan de positie van de ontvanger op aarde worden vastgesteld. Door 

gebruik te maken van minimaal 4 satellieten kan de positie tot op minimaal 10 meter 

nauwkeurig worden bepaald. Tot de dag van vandaag wordt gebruik gemaakt van het 

Amerikaanse systeem, dat in handen is van de overheid van de Verenigde Staten. 

Daarnaast is de Europese Unie is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een eigen 

GPS-systeem, genaamd Galileo. Naar verwachting zal dit systeem vanaf 2012 operationeel 

zijn (ESA, 2012). Verder is er nog een Russisch satellietplaatsbepalingssysteem, 

GLONASS, dat volledig operationeel is sinds december 2011 (Information-analytical centre, 

2012). Ten slotte heeft China in 2000 aangegeven om een eigen 

satellietplaatsbepalingssysteem, genaamd Beidou, op te zetten met 35 satellieten, dat 

operationeel moet zijn vanaf 2020 (Dingding, 2011). 

 Deze systemen werken allemaal volgens eenzelfde principe. Een satelliet zendt continu 

signalen uit, die de satellietlocatie en de tijd van het signaal bevatten. Een ontvanger van de 

signalen selecteert vier of meer satellieten en slaat de verschillende verzonden signalen op 

met de ontvangsttijden. Daarmee wordt de exacte locatie berekend van de ontvanger. Er 

zijn minimaal drie satellieten nodig voor het bepalen van de exacte locatie. Een vierde is 

nodig om de lokale tijd te bepalen.  

 

Een GPS-signaal bestaat uit twee frequenties L1 en L2. Het L1-signaal bestaat uit twee 

codes: een laagfrequentie C/A code (Course Acquisition) en een hoogfrequentie P-code 

(Precise). Op L2 wordt alleen een P-code gezet. Deze laatste code is tien keer zo 

nauwkeurig als de P-code op L1 en is alleen bedoeld voor militair gebruik. Deze P-code is 

afgeschermd. (U.S. Department of Transportation et al., 2005)  

Deze “Precise Positioning Service” (PPS) op het L2-signaal heeft een standaard 

nauwkeurigheid van 10 meter en is dus niet openbaar. Voor algemeen gebruik is er de 

“Standard Positioning Service” (SPS) als onderdeel van de C/A-code op het L1 signaal. Een 

SPS-signaal heeft doorgaans slechts een nauwkeurigheid van 100 meter, omdat de 

Amerikaanse defensie de satellietklok van het SPS-signaal verstoort. Door herhaald meten 

met verschillende satellieten of meten over langere tijd wordt een nauwkeurigheid van 20 
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meter bereikt. Met grondontvangers kan de plaatsbepaling nog nauwkeuriger worden 

gemaakt. Dit wordt Differential-GPS (DGPS) genoemd. Bij de grondontvanger wordt naar 

de verschillen gekeken tussen de positie, berekend vanuit de grondontvanger en de met 

GPS berekende positie. Hierdoor is een nauwkeurigheid van het GPS-signaal tot 2 meter 

haalbaar (Consilion Technologies BV, 2009). 

  

Voor FCD is het van belang te weten dat GPS-data nauwkeuriger zijn dan GSM-data 

(Bosch et al., 2003). Het Galileo GPS-systeem haalt een nog hogere nauwkeurigheid, als 

dit volledig operationeel zal zijn. Verder is er een betere dekking van satellietsignalen op 

hogere geografische breedten (met name de Scandinavische landen profiteren hiervan). 

Bovendien is de gebruiker van het Galileosysteem niet afhankelijk van het Amerikaanse 

systeem, dat uit politieke overwegingen uitgeschakeld of versleuteld zou kunnen worden 

(Schmid, 2005). 

Het enige probleem is dat de dekkingsgraad van GPS-zenders in het verkeer niet even 

hoog is als van mobiele telefoons. Leveranciers van informatie gebaseerd op FCD hebben 

er dus alle belang bij om te kunnen beschikken over zo veel mogelijk ruwe data uit GPS-

systemen. De nauwkeurigere positiebepaling is ten opzichte van GSM-systemen van 

onderscheidend belang in gebieden met een dicht wegennet, in het algemeen in stedelijke 

gebieden.  

 

Een gunstige ontwikkeling is dat mobiele telefoons steeds geavanceerder worden. Sinds 

2002 zijn er mobiele telefoons met GPS-ontvanger verkrijgbaar (Temple, 2010). Deze 

ontwikkelingen dragen bij aan een grotere dekking van FCD. Wanneer GPS-ontvangers 

gebruik maken van een Assisted GPS (A-GPS), wordt de ontvanger ondersteund (assisted) 

door informatie van externe bronnen die nuttig kunnen zijn gedurende zijn reis (Fung, 

2007). Dit kunnen interessante locaties zijn in de omgeving, zoals tankstations, 

supermarkten of bezienswaardigheden, zoals musea. 

Voor FCD zijn GPS-data afkomstig uit een mobiele telefoon dus een zeer waardevolle 

informatiebron. Verdere groei van het bezit van mobiele telefoons met GPS zal dus een 

positief effect hebben op de kwaliteit van de informatie, afkomstig uit FCD-systemen. 

 

 Naast GPS en GSM zijn er nog verschillende andere typen FCD-systemen, maar minder 

gangbaar. Een hiervan is Automatic Packet Reporting System (APRS). Dit is een system 

dat in 1982 is ontworpen met de bedoeling om schepen van de marine in kaart te brengen. 

Het maakt gebruik van radiogolven op de frequentiebanden van radioamateurs voor het 

verzenden van positiebepalingen, weersvoorspellingen en berichtgevingen tussen 

personen. Het kan gezien worden als het SMS-systeem op het GSM-netwerk. APRS is een 

adhoc-netwerk. Dit is een draadloos netwerk waar iedere gebruiker zowel zender als 
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ontvanger kan zijn. Dit betekent dat een zender een bericht naar alle gebruikers binnen zijn 

bereik kan sturen. Wanneer een zender niet in het bereik ligt van een andere zender, kan er 

mogelijk toch verbinding worden gemaakt via een derde, bereikbare gebruiker die als 

tussenstation fungeert. Door een ad-hocnetwerk wordt er efficiënt gebruik gemaakt van de 

on air time (G4RFR, 2003). Een nadeel van APRS is dat het gebruik maakt van een open 

netwerk, waardoor overbelasting van het netwerk kan optreden. Tevens is er geen routing 

binnen het netwerk. Dit betekent dat in principe iedereen alle informatie van elkaar kan 

ontvangen. 

Ondanks dat er veel moeite in het APRS-systeem is gestopt om het netwerk volledig 

werkzaam te maken (zie http://aprs.fi/ voor het resultaat), wordt door de meeste gebruikers 

de voorkeur gegeven aan andere netwerken. APRS kan hoogstens worden gebruikt als 

aanvullend netwerk op bijvoorbeeld TMC.  

 

Conclusie 

Er zijn verschillende technieken om FCD te verzamelen, met elk zijn voor- en nadelen. De 

belangrijkste factoren die meespelen bij de kwaliteit van FCD zijn de nauwkeurigheid, het aantal 

deelnemers en de kosten van implementatie. Wanneer de FCD afkomstig uit GSM vergeleken 

worden met FCD uit GPS, dan blijkt dat GPS-metingen nauwkeuriger zijn; de exacte locatie wordt 

tot 20 meter nauwkeurig gemeten. Door een aanvullend GPS-systeem te gebruiken, kan een 

nauwkeurigheid tot 2 meter worden bereikt. Daarnaast heeft GPS een wereldwijde dekking. Het 

aantal GSM-gebruikers is tot nu toe nog steeds groter dan het aantal GPS-apparaten, maar het 

aantal GPS-apparaten blijft stijgen door de technologische vooruitgang van smartphones en de 

toename van het aantal incar-navigatiesystemen. 

De kosten van implementatie van GPS zijn vele malen lager, omdat er geen aanpassingen nodig 

zijn om de data te gebruiken, terwijl er voor het GSM-netwerk verschillende uitbreidingen nodig 

zijn, zoals extra software op zendmasten of zelfs extra zendmasten.  

 

http://aprs.fi/
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3. Gebruik verkeersinformatie op basis van FCD 

 

Hiervoor is ingegaan op verschillende technische aspecten van FCD. Dat is van belang om een 

goed begrip te krijgen van de werking ervan. Minstens even belangrijk is de vraag welke 

voordelen het gebruik van FCD heeft (Leduc, 2008).  

Toepassing van FCD kan een belangrijke bijdrage leveren aan: 

 de kwaliteit van verkeersinformatie, dynamische routesturing, verkeerssignalering etc. aan 

weggebruikers, zowel collectief als individueel  

 het herkennen van files en de snelle reductie ervan door verbetering van de 

verkeersdoorstroming en door effectievere inzet van incidentmanagement 

 optimalisering van de bestaande wegcapaciteit 

 Verbeteringen van herkomst-bestemmingsmatrices en verkeersmodellen 

 de reductie van brandstofkosten, transportkosten en economische schade door snellere 

reistijden 

 Opsporen van defecte verkeersdetectoren 

 Actualiseren van digitale wegenkaarten  

 

De verbeteringen zullen dus op verschillende plaatsen merkbaar zijn. Weggebruikers ontvangen 

real-time betrouwbare informatie over de route die zij het beste kunnen volgen, terwijl 

verkeersmanagers over informatie kunnen beschikken om het verkeer in goede banen te leiden. 

Verder krijgen ze beter inzicht in de verkeerspatronen en kunnen ze toekomstige investeringen in 

het wegennet beter onderbouwen (Koller et al., 2011). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het 

gebruik van FCD voor de overheid, er wordt specifiek ingegaan op de Provincie Limburg.   

 

3.1. Provincie Limburg 

De Provincie Limburg is een hedendaagse, zelfbewuste wegbeheerder die de 

weggebruikers optimaal wil informeren. De traditionele technieken voor het verzamelen, 

verwerken en doorgeven van verkeersinformatie zijn tegenwoordig echter niet meer 

toereikend. Statische verkeerstellingen op slechts een beperkt aantal wegvakken bieden 

hooguit een basis voor een inschatting van de verkeersintensiteit op wegvakken waar niet is 

gemeten. Deze gegevens dienen dan ook voornamelijk om verkeersmodellen te voeden om 

toekomstige verkeerssituaties en ontwikkelingen te voorspellen. Ook worden op bepaalde 

locaties tijdelijk tellingen verricht, al of niet door middel van kentekenregistraties, om 

bijvoorbeeld vrachtverkeerroutes te herkennen. Het herkennen van problemen in de 

doorstroming en daarop adequaat reageren is met dergelijke methodes echter niet mogelijk. 

Tot voor kort was hier wellicht minder behoefte aan, maar enerzijds door de toegenomen 

verkeersdrukte en anderzijds door de techniek die het nu mogelijk maakt, is er haast niet 
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meer aan te ontkomen om nieuwe technieken te gaan toepassen. Bovendien is het qua 

kosten zeer interessant, zeker vergeleken met de traditionele meetmethoden.  

 

Rijkswaterstaat beheert het hoofdwegennet van Limburg. Het onderliggende wegennet, 

oftewel het regionaal verbindende wegennet heeft een lengte van 477 km in 2012 (Bron: 

Statline, CBS). Op een deel van dit wegennet is er niet of vrijwel nooit sprake van 

problemen met doorstroming. Echter in de buurt van de steden kunnen wel degelijk 

verstoringen voorkomen en in Limburg zijn er nauwelijks mogelijkheden om het verkeer 

alternatieve routes te bieden. In dat verband is het zinvol om de wegcapaciteit zo efficiënt 

mogelijk te gebruiken. Dynamisch verkeersmanagement (DVM) komt zodoende in beeld. 

Door het ontbreken van een samenhangend wegennetwerk dat in beheer is bij de Provincie 

Limburg is het in de praktijk lastig om als individuele organisatie DVM te gaan toepassen. 

Dat is beter mogelijk als alle wegbeheerders in Limburg de handen ineenslaan.  

Zoals al aangegeven, is het op kleinere schaal mogelijk om DVM toe te passen. Dat kan 

dus op plaatsen binnen Limburg waar een iets meer uitgebreid verbindend wegennetwerk is 

en de mogelijkheid bestaat om het verkeer via alternatieve routes te sturen. Denk hierbij 

aan Maastricht, waar via een ringstructuur het verkeer binnen de stad kan worden geleid. 

Daarnaast blijft de doorstroming door en rond Maastricht problematisch zolang de 

ondertunneling van de A2 nog niet is voltooid. Een tamelijk eenvoudige variant van DVM 

wordt hier al geruime tijd toegepast, namelijk een groene golf voor het doorgaande verkeer 

via de N2 door Maastricht. De provinciale weg N276 die parallel aan de A2 loopt, kan 

dienen voor extra wegcapaciteit of als alternatief bij incidenten. Dat geldt bijvoorbeeld ook 

voor de N281 naast de A76. Tevens wordt momenteel al tijdens sommige perioden van de 

dag op de A2, tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide, de vluchtstrook als 

derde rijstrook (spitsstrook) gebruikt.  

Verder zijn er nog andere plaatsen waar DVM zinvol kan worden ingezet. Zo is voorzien dat 

de Parkstad Buitenring een belangrijke verbindingsroute wordt voor regionaal verkeer, die 

een deel van het bestemmingsverkeer van de A76 moet wegnemen. Daarnaast zijn ook 

DVM-toepassingen mogelijk op de wegen rondom Venlo. 

 

3.2. FCD voor overheidsdoeleinden 

Een overheid kan FCD voor verschillende doeleinden gebruiken, namelijk voor:  

 prestatiechecks 

 verkeersvoorspellingen 

 wegonderhoud en verkeersveiligheid  

 toegankelijkheid van faciliteiten  
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Ad 1: Prestatiechecks  

Er zijn vier vormen van prestatiechecks: 

 

Landelijk wordt gestreefd naar een meer uniforme analysemethode voor prestatiechecks op 

het wegennetwerk. De methode die wordt voorgesteld is een meting van de reistijd van deur 

tot deur op belangrijke trajecten. FCD kan in plaats van enkel de belangrijkste trajecten te 

meten, het hele netwerk afdekken. Hierdoor is het mogelijk om de totale vertraging binnen 

een regio te bepalen. 

Evaluatie van infrastructuuraanpassingen kan plaatsvinden door te kijken naar de 

elementen reistijd, gemiddelde snelheid of doorstroming voor en na een aanpassing. Een 

meer gedetailleerde analyse kan uitwijzen of het verkeersgedrag door de aanpassing is 

veranderd. Met FCD is het mogelijk om de routekeuze van bestuurders te achterhalen na 

aanpassing van de infrastructuur. Wanneer periodieke prestatiechecks problemen in het 

wegennet aan het licht brengen, dan is het mogelijk om het gesignaleerde probleem met 

FCD te analyseren. De effecten van evenementen op grote verkeersnetwerken zijn tot nu 

toe zelden onderzocht. Met FCD is het mogelijk om hiervan een gedetailleerde analyse te 

maken  

 

Ad 2. Verkeersvoorspellingen 

Overheden krijgen ook te maken met verkeersvoorspellingen. FCD vormen hiervoor een 

waardevolle informatiebron, zowel voor verkeerssimulaties als voor het extrapoleren van de 

huidige groei van het verkeer. 

a. Een taak van de overheid is het voorspellen van verkeersaantallen voor toekomstige 

infrastructurele aanpassingen. Groeifactoren kunnen worden berekend aan de hand 

van FCD. Relatieve groei kan worden geëxtrapoleerd om de toename van het verkeer 

aan te duiden. Een belangrijk nadeel is dat het aantal FCD-systemen kan dalen 

onafhankelijk van de totale verkeerspopulatie. Hiermee moet rekening worden 

gehouden wanneer groei wordt berekend en daarom is voorzichtigheid geboden bij 

het voorspellen van verkeersgroei op basis van FCD. Wel kan de informatie dienen 

als input voor verkeerssimulaties. Belangrijk is daarbij dat het vervoertype wordt 

meegenomen; vrachtverkeer heeft namelijk een andere impact op de infrastructuur 

dan personenvervoer.  

b. Naast de algemene groei kan ook de groei van trips in een herkomst-

bestemmingsmatrix (HB matrix) worden berekend. Met FCD is het heel goed mogelijk 

om een HB matrix op te stellen onafhankelijk van mobiliteitsonderzoeken of 

voorspellingen. De kwaliteit van een HB matrix is afhankelijk van de grootte van de 

FCD populatie.  
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Ad 3 Wegonderhoud en verkeersveiligheid  

Ook het wegonderhoud is een taak van de overheid, samen met verkeersveiligheid. FCD 

kunnen voor beide van waarde zijn. 

a. Aangezien informatie over het voertuigtype onderdeel is van FCD, is het mogelijk om 

de slijtage van individuele wegvakken en rijstroken in te schatten en daar het 

wegonderhoud op af te stemmen.  

b. FCD kunnen er voor worden gebruikt om de locaties aan te geven waar de snelheid 

regelmatig wordt overschreden. Op basis daarvan kan worden beslist of de 

toegestane snelheid aanpassing behoeft of dat het wegontwerp moet wijzigen om een 

snelheidsverlaging te bewerkstelligen.   

 

Ad 4 Toegankelijkheid van faciliteiten 

Naast toepassingen puur in het kader van mobiliteit kunnen FCD worden gebruikt bij 

ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot mobiliteit. 

 

a. Voor het plannen van nieuwe faciliteiten, zoals zorginstellingen, parken, scholen, is 

toegankelijkheid een sleutelfactor. Hiervoor worden doorgaans afstanden of 

standaard reistijden gebruikt. FCD bevatten werkelijke reistijden, waardoor 

nauwkeurigere berekeningen kunnen worden gemaakt, waardoor  een geheel ander 

beeld van de toegankelijkheid kan ontstaan, met name in gebieden met een hoge 

urbanisatiegraad. 

b. Ook voor de locatie van hulpdiensten (ambulance, politie of brandweer) is 

toegankelijkheid een belangrijke factor. Natuurlijk zijn de berekende reistijden van de 

hulpdienstvoertuigen met FCD niet geschikt, omdat de voertuigen zich niet hoeven te 

houden aan de ter plaatse geldende verkeerregels, maar ze geven wel een indicatie 

van locaties met een problematische doorstroming bij veel verkeer. Gebieden waar 

congesties optreden, kunnen dan bij het plannen van een vestigingslocatie het beste 

vermeden worden. Daarnaast gelden er wettelijke maximum aanrijtijden voor 

hulpdiensten. Deze zijn afhankelijk van de locatiekeuze van de hulpdiensten. Met 

FCD zijn deze aanrijtijden beter te bepalen. 

c. Met FCD kan de populariteit van attracties in een regio worden onderzocht. Ook is het 

mogelijk om het gebruik van parkeergelegenheden in het centrum van een stad te 

onderzoeken door te kijken naar de herkomst van de voertuigen die er staan 

geparkeerd. Dit geeft een beeld van waar de bezoekers vandaan komen en met 

welke frequentie.  
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3.3. Toepasbaarheid voor de Provincie Limburg 

FCD kunnen voor de Provincie Limburg een zinvolle aanvulling zijn voor het huidige pakket 

van hulpmiddelen voor het maken van beleid, het verkeerstoezicht en -planning. Een 

algehele vervanging van de gangbare meetsystemen door FCD is niet aan de orde, maar 

door FCD (voorlopig) als aanvulling in zetten, wordt het werk er zeker makkelijker op. Dat 

geldt met name voor de locaties in het netwerk waar zich met een bepaalde regelmaat 

problemen voordoen. Deze kunnen worden aangepakt met dynamisch 

verkeersmanagement (DVM)-toepassingen, bij voorbeeld verkeerslichtbeïnvloeding, zoals 

het toepassen van een groene golf, of een snelheidsaanpassing via matrixborden.  Een 

belangrijke voorwaarde voor het real-time sturen van het verkeer op basis van FCD is dat 

zich voldoende FCD-systemen op de weg bevinden. Uit het onderzoek dat is beschreven in 

deel III van dit rapport, blijkt dat slechts een heel geringe dekking van FCD al voldoende 

informatie biedt om mee aan de slag te kunnen.  

Maar het is niet verstandig om voor DVM real-time FCD over de hele Provincie Limburg in 

te zetten. De kosten van provinciedekkende FCD zijn hoog, afgezet tegen het rendement. 

Immers, in grote delen van Limburg bestaan geen of nauwelijks problemen in de 

doorstroming. De inzet van FCD is wel te overwegen op momenten en plaatsen waar veel 

verkeer verwacht wordt, bijvoorbeeld bij een evenement. Daarnaast kan het ook zinvol zijn 

om de effecten van individuele aanpassingen van de infrastructuur te bekijken. Dit kan een 

kleine ingreep zijn, bijvoorbeeld het plaatsen van een wegversmalling, of het aanleggen van 

een compleet nieuwe weg waardoor er nieuwe verkeersstromen ontstaan.  

 

Naast DVM-doeleinden kunnen FCD ook voor andere doelen worden ingezet, waardoor de 

overweging om deze provinciebreed in te zetten anders kan uitvallen.  

Allereerst is het mogelijk om een herkomst-bestemmingsmatrix te maken over het gehele 

wegennetwerk, waarmee routekeuzes van de bestuurders kunnen worden achterhaald. 

Maar ook de weggebruiker in Limburg kan voordeel hebben van de inzet van FCD. Naast 

de gebruikelijke file-informatie kunnen vertragingen worden gesignaleerd, van belang voor 

bestuurders die voorafgaand aan of tijdens het rijden hun route aan het plannen zijn. Het is 

dan ook als overheid te overwegen om weggebruikers actuele en real-time file-informatie te 

bieden. Dit kan bijvoorbeeld via een App of een website die actuele informatie verschaft.  

 

De Provincie Limburg heeft er zelf niets aan om over heel Limburg zelf FCD in te winnen. 

Enerzijds is de Provincie daarvoor te groot, anderzijds is dit een taak voor marktpartijen. Het 

systematisch inkopen of een samenwerking aangaan met een marktpartij is wel een optie. 

De kosten van aankoop van FCD zijn relatief laag, vergeleken met de prijs van vergelijkbare 

data, ingewonnen via een andere meetmethode, ten behoeve van onderzoek. Het is tevens 

mogelijk om gebruik te maken van bestaande informatie op verschillende websites. Door 
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het toepassen van webscraping kunnen deze data systematisch worden ingewonnen. Het is 

wel de vraag of webscraping is toegestaan en of niet wordt gezondigd tegen het 

auteursrecht (en eventueel andere wetten). Dit moet juridisch worden getoetst. 

Webscraping van data voor eigen gebruik, bijvoorbeeld als eerste indicatie van 

probleemgebied is in de meeste gevallen wel toegestaan. Dit kunnen locaties zijn waar 

systematisch filevorming plaatsvindt, Naast verkeerstoepassingen kunnen FCD worden 

gebruikt bij het plannen en aanleggen van nieuwe infrastructuur en faciliteiten. Dit moet van 

geval tot geval worden beoordeeld.  

 

 Conclusie 

FCD kan voor diverse doeleinden worden gebruikt. Weggebruikers ontvangen real-time 

betrouwbare informatie over de route die zij het beste kunnen volgen, terwijl 

verkeersmanagers over informatie kunnen beschikken om het verkeer in goede banen te 

leiden. Verder krijgen ze beter inzicht in de verkeerspatronen en kunnen ze toekomstige 

investeringen in het wegennet beter onderbouwen.  

Voor de Provincie Limburg kan FCD een zinvolle aanvulling zijn voor het huidige pakket van 

hulpmiddelen voor het maken van beleid, het verkeerstoezicht en -planning. Een algehele 

vervanging van de huidige meetsystemen door FCD is niet aan de orde.  

Het is niet verstandig om voor DVM real-time FCD over de hele Provincie Limburg in te 

zetten. De kosten van provinciedekkende FCD zijn hoog, afgezet tegen het rendement. Wel 

kan FCD worden ingezet op momenten en plaatsen waar veel verkeer wordt verwacht. 

Daarnaast kunnen herkomstbestemmingsmatrices worden opgesteld en file-informatie 

worden gesignaleerd.  

Samenvattend is de conclusie gerechtvaardigd om te stellen dat FCD van grote waarde 

kunnen zijn voor de Provincie Limburg.  
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4. Nauwkeurigheid 

Dit hoofdstuk gaat in op de nauwkeurigheid van FCD. Als eerste wordt besproken welke aspecten 

van invloed zijn voor een betrouwbaar beeld te schetsen op basis van FCD. In paragraaf 4.2 

wordt de Kwaliteit van FCD besproken. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 het principe achter 

FCD besproken. In 4.3 wordt dieper in gegaan op de toekomst van FCD en als laatste worden de 

privacy rondom FCD besproken.  

 

De nauwkeurigheid en daarmee betrouwbaarheid van FCD hangt voor een belangrijk deel af van 

een goede positiebepaling van de voertuigen. Dit is afhankelijk van de techniek die wordt gebruikt 

voor het berekenen van de locatie. Een foutieve locatiebepaling leidt vanzelfsprekend tot een 

foute snelheidsbepaling (Leduc, 2008). Verschillende studies hebben snelheidsdata, gemeten 

met lussen, vergeleken met voorspelde snelheden door FCD (Rose, 2005). In het algemeen laten 

de resultaten zien dat er een sterke correlatie is tussen de twee meetmethodes, wel afhankelijk 

van onder andere het type weg waarop is gemeten. Op snelwegen is de correlatie tussen op de 

twee manieren gemeten snelheden sterker. De nauwkeurigheid is afhankelijk van het verschil in 

de afwijking van het gemiddelde. Als maat voor de nauwkeurigheid wordt vaak de wortel uit de 

gemiddelde kwadratische fout, de Root Mean Squared Error of kortweg RMSE, gebruikt 

(Hoogendoorn, 2006), terwijl de betrouwbaarheid veelal wordt beschouwd als het gemiddelde van 

de variabiliteit van het gemiddelde. RMSE = 



K

K
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met ky is de voorspelde of 

geschatte waarde en kt de gemeten waarde waarbij k  het aantal gevallen weergeeft. In 

verschillende studies (Bar-Gera, 2007; Zhang et al., 2007) is onderzoek gedaan naar de 

nauwkeurigheid van FCD en het aantal voertuigen, met FCD-techniek vastgelegd.  

Relevante vragen in dat kader zijn:  

 Hoe groot moet het aantal voertuigen zijn om een nauwkeurig beeld te krijgen?  

 Deze vraag is afhankelijk van de technologische beperkingen (nauwkeurigheid van GPS) en 

de verkeersintensiteit. In het onderzoek van Rose werd, om een aanvaarbare meting uit te 

voeren, gebruik gemaakt van 3000-5000 voertuigen in een grote stad. Metingen die ’s 

nachts plaatsvinden, hebben door de lagere verkeersintensiteit een minder hoge 

nauwkeurigheid van FCD tot gevolg, waardoor er verschillen ontstaan in gemiddelde 

snelheden.  

 Met welke frequentie moet informatie worden ververst om betrouwbare informatie te 

verkrijgen? 

 Hoe nauwkeurig wordt de positie op een netwerk gepresenteerd?  

 

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de verkeerssituatie, moeten er voldoende voertuigen 

zijn gemeten en moeten de tijdsintervallen tussen waarnemingen tijdig ververst worden. Een 

manier om de kwaliteit van FCD te verbeteren, is volgens Brockfeld et al.(2011) een 
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“zelfevaluatie” op basis van historische data. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen reistijden 

van gerealiseerde taxiritten als referentiemateriaal, en de reistijdvoorspelling op basis van actuele 

FCD. De reistijden worden vervolgens geactualiseerd met behulp van de historische reistijden op 

het gemeten weggedeelte op basis van de volbrachte taxiritten. Op deze manier wordt zichtbaar 

hoe een uitgebreid FCD-systeem zichzelf kan verbeteren. Dit zou in Limburg kunnen worden 

toegepast mits er voldoende referentiemateriaal beschikbaar zou zijn. Helaas is dit niet het geval. 

Hierop voortbordurend laten Lederman et al.( 2011) een methode zien voor het schatten van 

gemiste real-time verkeersvolumes op een wegennetnetwerk. Deze methode kan worden gebruikt 

wanneer geen FCD wordt ontvangen in een tunnel. Omdat in een tunnel geen GPS-signaal kan 

worden ontvangen, en dus geen locatie kan worden bepaald.  

 

4.1. Kwaliteit van FCD 

Zoals al eerder aangegeven, in paragraaf 2.1, is de kwaliteit van FCD een belangrijk aspect. 

Om hier meer zicht op te krijgen, is het gebruikelijk om de kwaliteit te kwantificeren. Dat kan 

door FCD te vergelijken met data afkomstig uit weggebonden meetsystemen, omdat deze 

met behulp van lussen in het wegdek (of via een andere methodiek) continu 

verkeersinformatie verzamelen. (Brockfeld et al., 2010) beschrijven het Orinoko project. Dit 

is een onderzoek waarin FCD worden vergeleken met data die zijn ingewonnen met lussen. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat ruwe FCD veel “ruis” bevatten, waardoor geen 

homogene waarden worden gemeten met als gevolg geen juiste gemiddeldes. De ruis die 

wordt gemeten zijn onrealistische waarden, die bijvoorbeeld ontstaan doordat een gemeten 

FCD-systeem verkeerd wordt gepositioneerd op een kaart. Dit is vooral het geval op 

kruispunten met een verkeersregelinstallatie (VRI). Om betrouwbare FCD te verkrijgen, 

dienen deze te worden geaggregeerd. Dit betekent dat één FCD-systeem niet betrouwbaar 

is en dat deze geen goede weergave van het verkeer op het betreffende wegsegment 

weergeeft. Data afkomstig van meerdere voertuigen moeten geaggregeerd worden over 

een tijdsinterval en/of ruimte om betrouwbare informatie te verkrijgen. Relevante factoren 

zijn: de dekking van het aantal FCD-systemen van het netwerk, de intervallen van het 

versturen van FCD en de grootte van het gemeten gebied. Deze hebben invloed op de 

afgeleide gemiddelde snelheden waarmee de vertraging op een traject te meten valt. 

Een ander onderzoek uitgevoerd door Rijkswaterstaat (Schmitz, 2005) bekijkt 

verkeersinformatie vanuit het oogpunt van de weggebruiker. Het onderzoek geeft inzicht in 

de tevredenheid van weggebruikers over de kwaliteit van verkeersinformatie. Goede 

verkeersinformatie betekent dat deze bruikbaar moet zijn, tijdig aangeleverd en op de juiste 

manier weergegeven.  

De bruikbaarheid heeft betrekking op de mate waarin de weggebruiker met de informatie uit 

de voeten kan, dus een toegevoegde waarde heeft bij het maken van keuzes ten aanzien 

van de te kiezen route. De tijdigheid geeft aan in hoeverre de verstrekte informatie actueel 



 

 

36 

is. Dus dat de informatie bijvoorbeeld beschikbaar is voordat de weggebruiker de file inrijdt. 

Actualiteit en tijdigheid van de informatie hangen sterk af van de distributiekanalen 

(medium) die de informatie verspreiden. Kanalen die zich dichter bij de weggebruiker 

bevinden, zijn sneller.  

 

Measurement Reports 

Voertuigen die FCD verzenden, produceren data in periodieke tijdreeksen, die worden 

verzonden in Measurement Reports (MR’s) (Gundlegard et al., 2009). Een MR is een 

overdrachtbericht, waarmee de positie en de tijd van een voertuig wordt doorgegeven. Een 

MR bevat een gebruikers-ID, een tijdstip en een geografische positie. Er bestaan 

verschillende manieren waarop de geografische positie wordt aangeduid. Dit hangt af van 

de waarnemingsmethode. Voor een GSM-MR wordt Areabased plaatsbepaling gebruikt. In 

deze MR wordt de locatie van een zendmast, sector en Timing Advance (tijd tot een 

zendmast) verstuurd. Bij een GPS-MR wordt Pointbased plaatsbepaling gebruikt. Dat wil 

zeggen dat de GPS-positie wordt aangegeven in coördinaten.  

 

4.2. Map-Match Algoritmes 

Om de informatie te kunnen gebruiken, wordt de positie uit een MR op een digitaal netwerk 

geplaatst. Dit wordt door middel van een map-matchalgoritme gedaan. Het digitaal netwerk 

bestaat uit een wegenbestand, bestaande uit wegsegmenten en kruisingen (punten). De 

meeste GIS-applicaties werken met dit principe. Bij GPS worden locaties doorgestuurd in 

de vorm van coördinaten volgens het World Geodetic System 84 (Dana, 2000). Zoals al 

eerder beschreven, zie paragraaf 2.5, kan er enige afwijking ten opzichte van de werkelijke 

positie voorkomen, waardoor het nog moet worden aangepast. Tevens is het niet bekend 

waar een voertuig zich tussen twee punten bevindt. Dit wordt de sampling error genoemd 

(Jensen et al., 1999). Om vervolgens deze data te projecteren op een wegennetwerk 

worden wiskundige algoritmes gebruikt. Deze techniek wordt map-matching genoemd, een 

relatief complexe methode (Brakatsoulas et al., 2005). 

  

Een traject bestaat uit meerdere MR’s die zijn samengevoegd. Opeenvolgende MR’s op 

een wegennetwerk zijn niet altijd simpelweg opeenvolgende MR’s op een traject. Het kan 

namelijk zijn dat een MR op een andere weg op een digitale wegenkaart wordt geplaatst, 

dan de positie vanwaar de MR is uitgezonden. Dit komt door de onnauwkeurigheid van 

GPS. Hiervoor dient een correctie plaats te vinden, anders ontstaan onzinnige trajecten en 

onrealistische reistijden (Zijpp, 2005). Zo kan het voorkomen dat op een snelweg een MR 

op de verkeerde rijbaan wordt geplaatst. Het gevolg hiervan is een berekening van een 

extreem hoge snelheid om van de eerste MR op de ene rijbaan naar de tweede MR op de 

andere rijbaan te geraken. 



 

 

37 

Figuur 4.1. Map-matching principe  

 

Het meest gebruikelijke map-matchingalgoritme is een shape-matchingalgortime. Dat wil 

zeggen dat het algoritme probeert om een pad in het netwerk te vinden dat het meest lijkt 

op het traject dat daadwerkelijk wordt gereden (Athanasiou et al., 2009). Zie de gestippelde 

lijn in figuur 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het proces worden alle berekende posities in kaart gebracht (Pn) en op het netwerk 

geplaatst . Door de route van de voorgaande te volgen en opeenvolgende punten wordt er 

een zo goed mogelijke route bij de punten gezocht. Doordat er een rechte lijn tussen de 

berekende posities wordt getrokken, wordt er vanaf het einde/begin van een wegsegment 

een punt op de berekende route geplaatst waar een kromming komt in de route. Hierdoor 

volgt de berekende route de wegsegmenten.  

 

Naast de positie wordt ook de tijd meegenomen in een map-matchingalgoritme. Hierbij 

wordt aan de hand van de MR’s naast de berekende punten op een traject, ook de 

doorkomsttijd bepaald op het begin en eind van een wegsegment. Hiermee kan de reistijd 

en snelheid over het bepaalde wegsegment, welke is afgelegd door een FCD-systeem, 

worden berekend.  

 

Wanneer map-matching is toegepast, kan volgens (Chen et al., 2011) door middel van FCD 

het digitale wegennetwerk worden geüpdatet. Het kan namelijk zijn dat er posities worden 

gemeten/berekend op plaatsen in het digitale wegennetwerk, waar (nog) geen weg is. Op 

deze manier komen nieuwe, nog ontbrekende wegen in het digitale netwerk aan het licht. In 

figuur 4.2 is op de kaart links de situatie zonder “nieuwe” wegen te zien. De middelste kaart 

toont ruwe FCD op de zelfde locatie. Hierbij is te zien dat de FCD buiten de bestaande 

wegen gaat. Nadat een controle heeft plaatsgevonden, zijn de bestaande wegen 

opgenomen in het wegennetwerk, zie de kaart rechts in figuur 4.2. 

De makers van de digitale wegenkaart zullen zich uiteraard ter plekke op de hoogte moeten 

stellen van de exacte nieuwe situatie. Deze signaleringsmethode gaat niet op voor vervallen 

wegen en in mindere mate voor wegen die worden verlegd.  
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Figuur 4.2. Voorbeeld van de mogelijkheden van xFCD (Huber, 1999) 

Figuur 4.2. Voorbeeld van ruwe FCD welke een mogelijke nieuwe weg laten zien. Van links naar rechts: kaart zonder 

nieuwe wegen (Google maps), kaart met ruwe FCD (Bischoff, 2011), kaart met nieuwe wegen ingetekend (TomTom).  

Map-matching en metingsdichtheden zijn belangrijke factoren die meespelen voor het 

updaten van een digitale kaart. Dit brengt met zich mee dat er door de lange 

updatingcyclus, veel mankracht en kosten van de traditionele methode wordt ondervangen.  

 

4.4 Extended Floating Car Data (xFCD) 

Door nieuwe ontwikkelingen binnen de communicatie- en sensortechnologie is het mogelijk 

om naast informatie over de eigen positie extra informatie vanuit een auto te versturen. 

Deze FCD-informatie wordt Extended Floating Car Data (xFCD) genoemd, ook wel tweede 

generatie FCD (Celino, 2008). xFCD wordt gezien als een voor het toekomstige dynamisch 

verkeersmanagement kansrijke ontwikkeling (Böhm et al., 2010).  

 

Naast informatie over de eigen positie kunnen voertuigen informatie verzenden over met 

name weersomstandigheden en omgevingsfactoren. Voorwaarde is wel dat voertuigen zijn 

uitgerust met apparatuur die deze informatie kunnen detecteren en verzenden. Er is 

inmiddels aangetoond dat op basis van xFCD betere informatie mogelijk is tijdens slechte 

weersomstandigheden dan op 

basis van stationaire 

verkeersdetectoren (Huber et al., 

1999). BMW Group heeft een 

xFCD systeem ontwikkeld, waar 

het lokale verkeer en 

weersomstandigheden worden 

gemeten door een ingebouwde 

boordcomputer, zie figuur 4.2. 

Tijdens een reis wordt diverse 

informatie verzameld, zoals de 

snelheid, ABS-activiteit, data uit 

de vering, koplampen en 
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ruitenwissers en data uit het navigatiesysteem. De boordcomputer berekent de lokale 

verkeers- en weersituatie en kan andere auto’s op de zelfde weg en of de verkeerscentrale 

waarschuwen, bijvoorbeeld voor aquaplaning of files. 

(Aleksic et al., 2005) hebben onderzocht dat xFCD efficiënter is dan de normale FCD. Zo is 

er slechts een minimum van 2 (tot 4) xFCD berichten nodig om een congestie te detecteren. 

1,5% xFCD penetratiegraad geeft al voldoende dekking voor een stedelijk netwerk.  

 

Een mogelijk nog beter resultaat kan worden behaald door deze gegevens in de 

verkeerscentrale te koppelen aan informatie uit stationaire meetsystemen en historische 

data. De kwaliteit van de voorspelling van reistijden verbetert verder, ook in geval 

wegwerkzaamheden, op wegen met spitsstroken of bij wegafsluitingen. Ook meldingen van 

hulpdiensten over een spookrijder of een object op de weg, ook een vorm van xFCD, 

kunnen bijdragen aan betrouwbaardere verkeersinformatie.  

 

4.5 Privacy 

Bij het gebruik van FCD speelt privacy een rol. Er wordt immers gebruik gemaakt van 

gegevens van individuele reizigers. Hoewel het technisch mogelijk is om FCD als 

monitorhulpmiddel te gebruiken, zoals Google Traffic en TomTom LiveTraffic, geven FCD-

providers de garantie dat de data anoniem worden verzameld. Dit is een fundamentele 

kwestie en daarom zijn er verschillende technische aanpassingen aan de FCD aangebracht 

om de data anoniem te maken. De Nederlandse overheid heeft bepaald dat het niet 

mogelijk mag zijn om reizigergegevens te herleiden naar individuele reizigers. TomTom 

verwijdert elk eerste en laatste wegsegment van een afgelegd traject voordat er verder mee 

wordt gerekend. Daarnaast moeten op last van de overheid alle data die zijn gekoppeld aan 

een FCD-systeem, iedere 24 uur worden voorzien van een nieuwe ID (Eichler, 2006).  

 

In Nederland is er een aantal wetten dat betrekking heeft op de privacy van FCD. Zo is 

artikel 10 uit de Grondwet volledig gewijd aan privacy. Hierin staat: 

 

1.  Iedereen heeft recht op rust en privacy. In de wet kunnen uitzonderingen staan, bij 

voorbeeld bij het opsporen van misdaden. Er staat ook in dat iemand anders 

uitzonderingen mag maken. 

2.  De overheid mag persoonlijke gegevens van iemand niet zomaar gebruiken. 

3.  Iedereen heeft er recht op te zien wat er over hem of haar is vastgelegd en kan 

gegevens laten veranderen als ze niet juist zijn. 

  

Daarnaast is er voor de bescherming van persoonlijke informatie van een individu de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (WPB). Hierin staan de voorschriften voor het verzamelen 
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en opslaan van persoonsgegevens, de rechten van betrokkene en de verstrekking van 

gegevens. Om het WPB te controleren is er het College Bescherming Persoonsgegevens 

(CBP) ingesteld. Het CBP ziet er op toe dat de wetten worden uitgevoerd en nageleefd.  

 

De privacy binnen FCD wordt verder gewaarborgd doordat het verzamelen van 

persoonsgegevens niet wordt gekoppeld aan een bepaald voertuig. Bij het aanbrengen van 

een FCD-systeem in een voertuig, wordt het voertuig niet geregistreerd.  

Toch kan het zijn dat een FCD-systeem gekoppeld wordt aan een voertuig. Op dat moment 

moeten er met de eigenaar (betrokkene) afspraken worden gemaakt, alsmede met de 

verzamelaar en de beheerder van de centrale (verantwoordelijke) waar deze data worden 

opgeslagen.  

Volgens de WBP gelden de volgende regels voor persoonsgegevens.  

De betrokkene: 

 moet toestemming geven voor het bewaren en bewerken van zijn of haar gegevens. 

 moet beseffen dat de gegevens worden vastgelegd in een bestand 

 moet bekend zijn met de methode waarop de verantwoordelijke aan zijn of haar 

gegevens komt 

 heeft recht op het inzien van zijn of haar gegevens en kan deze laten wijzigen of 

verwijderen 

 moet er van op de hoogte zijn waarvoor de gegevens worden gebruikt en aan wie 

deze worden verstrekt. 

De verantwoordelijke: 

 moet de betrokkene er van op de hoogte stellen dat de gegevens worden bewaard. 

 moet de betrokkene attenderen op eventuele veranderingen 

 moet aangeven hoelang de gegevens worden opgeslagen 

 moet de gegevens beveiligen 

 mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan aangegeven 

 

Er zijn verschillende gevallen bekend waarbij deze voorwaarden niet werden nageleefd. In 

2011 heeft de politie TomTom-gegevens gebruikt om locaties te bepalen voor 

snelheidscontroles en om flitspalen te plaatsen (AD, 2011) (Verkeersnet, 2012). De 

TomTom-gebruiker was hier niet van gediend met als gevolg de er verschillende software-

updates zijn uitgebracht waarin de betrokkene duidelijker wordt geïnformeerd over de 

manier waarop TomTom de gegevens gebruikt (Nu.nl, 2012). 

 

Het is zinvol om volledige duidelijkheid te creëren door alle informatie met betrekking tot 

privacy helder te verwoorden in de leveringsvoorwaarden bij aankoop van een FCD-
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systeem. Het is ook mogelijk dat leverancier en afnemer van een FCD-systeem een apart 

contract ondertekenen waarin alle privacygerelateerde zaken staan opgenomen.  

Om persoonlijke gegevens te beveiligen, wordt er een internationale standaard opgezet, 

ISO TC204 WG16, om de basisprincipes van het beveiligen van persoonlijke data in ITS 

systemen te borgen, waaronder ook FCD valt.  

 

Conclusie 

Nieuwe technologische ontwikkelen zorgen ervoor dat er in de toekomst meer informatie met 

FCD kan worden meegezonden, genaamd xFCD. Hierdoor wordt de kwaliteit van FCD vele 

malen hoger. 

De privacy binnen FCD wordt gewaarborgd door diverse maatregelen. De gebruiker moet op de 

hoogte worden gesteld dat zijn gegevens gebruikt worden en er zijn (inter)nationale regels voor 

het bewaren en gebruiken van persoonsgerelateerde data. 
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Deel II: INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMEN 

 

In Deel I van dit rapport is ingegaan op het fenomeen Floating Car Data (FCD) en is het verschil 

belicht tussen FCD en verkeersgegevens die zijn ingewonnen door wegkantsystemen. Ook is de 

techniek beschreven van de wijze van inwinnen van FCD, met name met GSM- en GPS-

systemen. Verder zijn verschillende voorbeelden van FCD-toepassingen beschreven. Deze 

toepassingen kunnen worden geschaard onder de noemer Intelligente transportsystemen (ITS). 

In dit deel wordt daar dieper op ingegaan. Er wordt uiteengezet wat intelligente transportsystemen 

zijn en wat de stand van zaken is. Daarnaast worden in hoofdstuk 5 verschillende typen ITS-

toepassingen voor dynamische verkeersinformatie besproken. Ook komt het ITS-beleid in Europa 

(paragraaf 6.1) en Nederland (paragraaf 6.2) aan de orde. In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de 

implementatie van ITS. 

 

5. Intelligente Transportsystemen 

 

Op en rond de wegen wordt veel gebruik gemaakt van diverse informatie- en 

communicatiesystemen, zowel in voertuigen als langs de weg met als doel het verkeer 

veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken. In het eerste deel van 

deze studie zijn hiervan al diverse voorbeelden gegeven. De verzamelnaam van al deze 

technologieën is Intelligente Transportsystemen (ITS). Een ITS maakt het mogelijk om het 

verkeer dynamisch en flexibel te regelen, afhankelijk van de actuele omstandigheden op de 

weg. 

Verder worden ITS-toepassingen al geruime tijd gebruikt voor het verbeteren van de 

verkeersveiligheid. Hierbij wordt vooral de bestuurder ondersteund bij het besturen van zijn 

voertuig, waardoor er een kleinere kans bestaat op verkeersongevallen en risicovol 

verkeersgedrag. Dit wordt aangeduid als Advanced Driver Assistance System (ADAS) 

(SWOV, 2010). 

 

Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kunnen ITS-

systemen worden ingedeeld in verschillende groepen, met onderscheid naar technische 

werking, functie en primair doel: 

 ITS-systemen gebaseerd op technische werking zijn: 

 Voertuigsystemen, zonder interactie met bronnen buiten het voertuig 

 Wegkantsystemen, zonder interactie met individuele voertuigen 

 Interactieve systemen, waarbij er interactie is tussen voertuigen en andere 

bronnen (andere voertuigen of wegkantsystemen) 

De laatste groep maakt verkeersmanagement mogelijk, waarbij interactie plaatsvindt 

tussen weggebruiker en wegbeheerder door bijvoorbeeld de weersomstandigheden, 
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tijdelijke snelheidslimieten, exacte locatie van de weggebruiker of gevaarlijke 

verkeerssituaties terug te koppelen naar de individuele weggebruiker.  

 

 ITS-systemen gebaseerd op functie: 

 Informatieve systemen (bijvoorbeeld Dynamisch Route-informatiepaneel (DRIP), 

Matrixborden of een ATIS) 

 Waarschuwingssystemen (E-call, een waarschuwingssysteem waarbij de 

hulpdiensten worden gewaarschuwd wanneer er een ongeval is gebeurd) of 

waarschuwing bij overschrijding van belijning) 

 Fysieke ingrepen (een toepassing die waarschuwt of ingrijpt bij waarneming van 

een (bewegend) object voor het voertuig)  

 

 ITS-systemen gebaseerd op primair doel: 

 Beheersing van verkeersstromen (DRIP, Matrixborden, ATMS) 

 Rijcomfort (Advanced Cruise Control) 

 Verkeersveiligheid, onderverdeeld in: 

 Systemen die preventief zorgen voor veilige verkeerssituaties (o.a. 

Alcoholslot, Gordelverklikkers) 

 Systemen die tijdens verkeershandelingen onveilige situaties voorkomen 

(voertuigcontrole systemen, voorkomen van overtredingen, ondersteunen 

bij waarnemen, interpreteren van situaties) 

 Systemen die de ongevallenernst verminderen (E-call – een dienst die 

hulpverlening versnelt bij een ongeval door middel van de exacte locatie 

door te geven aan de alarmcentrale) 

 

Deze studie concentreert zich op Intelligente Transportsystemen met als doel 

verkeersstromen in goede banen te leiden, dus systemen bedoeld voor 

verkeersmanagement. Het verhogen van rijcomfort en het verbeteren van de 

verkeersveiligheid, hoe belangrijk ook, blijft hier verder buiten beschouwing.  

 

De belangrijkste ITS zijn:  

 Advanced Traffic Management System  (ATMS)  

 Advanced Traffic Control System (ATCS) 

 Advanced Traveler Information System (ATIS), relevant voor 

het verkeersmanagement en de individuele verkeersdeelnemers.  

Hierna volgt een uitleg van deze drie systemen.   
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5.1 Advanced Traffic Management System (ATMS) 

Een ATMS is gebiedsgericht en concentreert zich op een bepaald onderdeel van het 

wegennetwerk, bijvoorbeeld een gedeelte van het hoofdwegennet of het onderliggende 

verbindende wegennet (Linnatrz, 2001). ATMS streeft voor de betreffende wegen naar een 

optimale verkeersprestatie. Deze wordt uitgedrukt in het zoveel mogelijk bedienen van 

verkeersdeelnemers op het beoogde netwerk, met als doel een minimale reistijd. Dit kan 

bijvoorbeeld plaatsvinden met behulp van verkeerslichten, spitsstroken (Linnartz, 2001) of 

tolheffing. ATMS wordt toegepast in verkeerscentrales door wegbeheerders die het verkeer 

optimaal proberen te sturen. 

Een ATMS heeft relevante verkeersinformatie nodig om het verkeersnetwerk optimaal te 

kunnen laten functioneren. Om dit te bereiken, vereist een ATMS informatie over de actuele 

stand van zaken over het betreffende verkeersnetwerk. Wanneer alleen informatie 

beschikbaar is over het hoofdwegennet, kan het nooit zo zijn dat in geval van congestie het 

verkeer naar het onderliggende wegennetwerk wordt gestuurd (dat daar vervolgens vast 

komt te staan). De informatie over de actuele stand van zaken van het verkeer moet real-

time beschikbaar zijn en moet in bepaalde mate geaggregeerd zijn (bijvoorbeeld in 

intervallen van 1 tot 5 minuten). Snelheden en intensiteiten over het netwerk dienen als 

input voor de informatie. Daarnaast kan dit worden aangevuld door informatie over 

wegafzettingen of wegwerkzaamheden. Ook zijn er geslaagde proeven uitgevoerd waarbij 

xFCD zijn toegepast. Zie hiervoor hoofdstuk 6  

Alleen met informatie over het volledige wegennetwerk kan een ATMS dynamische 

veranderingen aanbrengen of het verkeer verspreiden over de beschikbare infrastructurele 

capaciteit in het hele gebied met behulp van verkeersmanagementmaatregelen. 

Een typisch voorbeeld van een ATMS is de verandering van de verkeersstromen ten 

gevolge van een ongeval, met files als gevolg. De ATMS houdt zich dan bezig met het 

detecteren van storingen in de verkeersstromen, het schatten van de verwachte vertraging, 

het bepalen van de reservecapaciteit van het resterende wegennet en het evenredig 

verdelen van het verkeer over het hele netwerk. Hierdoor kan er tijdig gezocht worden voor 

een goed alternatief voor de weggebruiker. De informatie die een ATMS dan voedt, moet zo 

nauwkeurig mogelijk zijn. Daarom is het noodzakelijk om voor het optimaliseren van het 

netwerk gebruik te maken van dynamische verkeersinformatie met korte intervallen, oftewel 

real-time verkeersinformatie. 

 

5.2 Advanced Traffic Control System (ATCS) 

Een ATCS is een managementsysteem dat verkeersinformatie verschaft aan de individuele 

verkeersdeelnemer. De nadruk ligt op bepaalde kritische knelpunten in de 

weginfrastructuur, zoals een brug, tunnel en/of op- en afritten. Op dit lokaal niveau streeft 

een ATCS naar de optimale prestatie van het verkeer ter plaatse, en niet zoals een 
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ATMS naar het optimaliseren van (een deel van) het netwerk. Een goed voorbeeld hiervan 

is toeritdosering van een oprit naar een snelweg. De meetlussen in de weg zorgen voor de 

input, waarna een geautomatiseerd systeem het aantal voertuigen bepaalt dat de snelweg 

op mag rijden. 

Een ATCS is volledig geautomatiseerd door een verkeerscentrale of een lokaal 

verkeersmanagementsysteem. Omdat er geen menselijke interventies plaatsvinden, wordt 

een ATCS niet als een echt ITS beschouwd. Ook ontbreekt de interactie met de individuele 

weggebruiker. Een ATCS kan een onderdeel zijn van een ATMS, bestemd voor 

optimalisaties op lokaal niveau. 

Een ATCS maakt gebruik van informatie op individueel voertuigniveau, met name 

intensiteiten en snelheden. Ingewonnen data moeten real-time beschikbaar zijn 

(bijvoorbeeld intervallen van enkele seconden tot 1 minuut). 

De brongegevens voor een ATCS zijn voornamelijk afkomstig uit meetlussen en aangezien 

de reikwijdte van een ATCS geografisch gezien beperkt is, zijn er relatief veel meetlussen 

nodig voor een goed functionerend systeem. Dat maakt een ATCS een dure toepassing. 

Grotere afstanden tussen detectoren kunnen worden overbrugd door FCD.  

 

5.3 Advanced Traveler Information System (ATIS) 

Een ATIS verstrekt verkeersinformatie, bestemd voor de weggebruiker. Deze informatie kan 

voor aanvang van de reis verkregen worden, met name via radio, teletekst en internet. 

Tijdens een reis kan de meest actuele verkeersinformatie verkregen worden via 

Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPs) of via verschillende “in-car systemen”, zoals 

een autoradio, een mobiele telefoon of een navigatiesysteem.  

Een ATIS, bij voorbeeld in de vorm van een DRIP, kan informatie leveren over reistijden, 

vertragingen op routes, biedt alternatieve routes en/of informatie over alternatieve 

reismogelijkheden (CVIS, 2010). De informatie betreft een voorspelling, zoals de verwachte 

vertraging door een file. Met de informatie kan de weggebruiker een beslissing nemen om 

zijn geplande route aan te passen. De informatie voor ATIS-doeleinden mag een groter 

interval hebben, namelijk 5 tot 15 minuten (behalve in het geval van plotseling optredende 

verstoringen, zoals een ongeval). Dit in tegenstelling tot een ATMS, welke real-time 

informatie over het hele netwerk vraagt.  

 

ATIS, aangestuurd door de output van een ATMS of ATCS, dient twee doelen: naast het 

ondersteunen van de individuele weggebruiker biedt het wegbeheerders een hulpmiddel om 

“hun” wegcapaciteit door weggebruikers optimaal te laten benutten door de optimale route 

te bieden van a naar b (Levinson, 2002). Dit kan worden uitgedrukt in een minimale reistijd 

voor een trip. 
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Onderzoek heeft uitgewezen dat een ATIS ervoor zorgt dat de frustraties van de reizigers 

verminderen en het veiligheidsgevoel van de reis wordt verhoogd (Dziekan, 2007). Andere 

studies laten zien dat een ATIS de dagelijkse files tijdens de spits vermindert (Adler et al., 

1993; Chen et al., 2005). Doordat FCD vaak wordt ingewonnen door apparaten die ook als 

een ATIS fungeren, kunnen deze apparaten als belangrijke schakel dienen tussen een ATIS 

en de weggebruiker. 

 

Conclusie 

ITS is een verzamelbegrip voor de toepassing van informatie- en communicatiesystemen in de 

verkeers- en vervoerwereld met als doel het verkeer veiliger te maken, het efficiënter af te 

wikkelen en milieuvriendelijker te maken.  

FCD kunnen uitstekend dienen als input voor een ATCS. FCD worden vaak ingewonnen via een 

ATMS en zijn zeer geschikt voor het geven van meldingen aan de weggebruiker. Een van de 

knelpunten is de lage dichtheid van FCD. FCD meet slechts een deel van het totale verkeer. 

Daardoor is de kwaliteit afhankelijk van de grootte van de FCD-vloot. In de toekomst blijft het 

aantal FCD-systemen stijgen. Dit betekent dat een ATMS dan hoofdzakelijk wordt gevoed door 

FCD. 
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6. Beleid op het gebied van ITS 

Als eerste wordt in paragraaf 6.1 het beleid op Europees niveau besproken. Vervolgens komt in 

paragraaf 6.2 het nationaal beleid ter sprake. Als laatste worden verschillende aspecten benoemd 

die van belang zijn bij de invoering van een ITS.  

 

6.1 ITS in Europa 

Wereldwijd groeit het gebruik van ITS om het verkeer in goede banen te leiden, de 

verkeersveiligheid te bevorderen en de reizigers te informeren. Het verkeer houdt echter 

niet op bij de landsgrenzen en er is dan ook grote behoefte aan grensoverschrijdende 

verkeersinformatie, niet alleen bestemd voor de individuele weggebruiker, maar ook voor de 

logistieke sector. Niet alleen de techniek is in dit verband belangrijk, maar met name ook de 

toepassingen en de organisatie van processen (KpVV bericht 2011 nummer 104). 

Binnen Europa staat ITS hoog op de agenda. In 2010 zijn Europese richtlijnen opgezet voor 

ITS. Daarbij is ook de rol van de Europese Unie en de lidstaten vastgelegd. De belangrijkste 

afspraak is dat elk EU-lid verplicht is om in 2012 een eigen strategisch ITS-plan op te 

stellen. EU-landen zijn vrij om te kiezen of ze ITS toepassen of niet, maar wanneer zij ITS 

toepassen, zijn ze verplicht zich aan de EU standaarden te houden. 

De EU verwacht dat ITS een bijdrage kan leveren aan een veiliger verkeer, een beter milieu 

en minder files. De manier waarop ITS in de verschillende landen van de EU worden 

ingezet, verschilt nog. Er zijn tot nu toe geen internationale standaarden, waardoor integrale 

aanpak een probleem is. Naast de Europese richtlijnen voor ITS,heeft de EU een actieplan 

opgesteld, waar de EU zelf de ontwikkelingen op het gebied van ITS coördineert en 

probeert te versnellen. Het doel van dit EU-actieplan is: “to ensure the compatibility and 

interoperability of systems, to facilitate the continuity of ITS services, and so through 

coordinated and concerted action at EU level.” (Intelligent Transport Systems In Action, 

European Commission). Niet alleen moet dit actieplan de ontwikkelingen van ITS 

versnellen, maar het is tevens een stimulans voor de Europese ITS-bedrijfstak. 

 Het actieplan bestaat uit 6 aandachtsgebieden: 

1. Optimaal gebruik van de weg, verkeer en verkeersinformatie; 

2. Continuïteit van ITS-toepassingen voor verkeers- en goederenvervoermanagement op 

de Europese vervoercorridors en in stedelijke agglomeraties; 

3. Verkeersveiligheid en beveiliging van de vervoerssystemen; 

4. Integratie van voertuigen in de vervoersinfrastructuur; 

5. Beveiliging en bescherming van gegevens, en aansprakelijkheidsaspecten; 

6. Europese samenwerking en coördinatie met betrekking tot ITS. 

 

Het Europees actieplan is een respons op de trage implementatie van ITS in het verkeer. 

Door het actieplan komen ITS-toepassingen op de Europese schaal in een 
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stroomversnelling voor het Europese wegennetwerk. De acties die zijn opgenomen in het 

actieplan zijn voor de korte en middellange termijn. Verschillende actoren, de Europese 

Commissie, de lidstaten en het bedrijfsleven zijn verantwoordelijk om deze te 

implementeren. Hiervoor zijn naast wetgeving ook financiële middelen nodig. De actoren 

dienen zich voor langere tijd aan elkaar te binden, om zo tot één uniform systeem op lange 

termijn te komen.  

Uiteindelijk zullen alle partijen profijt hebben van een integraal ITS-systeem. Naast de 

weggebruikers zullen ook de logistieke sector en het bedrijfsleven hiervan voordeel 

ondervinden. De productiviteit zal stijgen en reizigers en vervoerders kunnen makkelijker 

een multimodale reis maken over de landsgrenzen. Want niets doen leidt tot verslechtering 

van het verkeer door een toename van files, verkeersongevallen en milieuvervuiling 

(Instituut Samenleving & Technologie , 2010). 

 

6.2 ITS in Nederland 

Nederland is op het gebied van netwerkbreed verkeersmanagement een van de koplopers 

van Europa, met name door het grootschalige multimodale reisinformatiesysteem project de 

Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) en de Nationale Databank OV-informatie 

(NDOV), die in de loop van 2013 operationeel wordt. De ITS-toepassingen binnen 

Nederland bestaan vooral uit losstaande projecten. Er zijn tal van op zichzelf staande ITS-

projecten, zoals toepassingen van de informatie uit de OV-chipkaart, de initiatieven van het 

Beheer vereniging Informatie Standaarden OV Nederland (BISON), Servicehuis Parkeer- en 

Verblijfsrechten en de ontwikkelingen rond parkeerinformatie.  

Een samenhangende visie op ITS-beleid ontbreekt echter, terwijl er wel om wordt gevraagd 

door diverse partijen. De eerste beleidsstappen zijn al gezet door een strategische visie op 

te stellen, uitgevoerd door het Strategisch Beraad Verkeersinformatie en 

Verkeersmanagement (SBVV). Het SVBB is ingesteld om gezamenlijk oplossingen te 

verkennen voor strategische vraagstukken op het gebied van verkeersinformatie en 

verkeersmanagement (Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement, 

2011). Het doel hiervan is richting te geven aan strategische ontwikkelingen en 

afstemming te bereiken over activiteiten en mogelijke rolverdeling tussen politieke en 

private partijen. Het SBVV concludeert: “Er is overeenstemming over het idee dat over 10 

tot 15 jaar sprake is van een situatie waarin de weggebruiker zich met behulp van in-car-

informatie van serviceproviders over het wegennet beweegt. De overheid levert waar nodig 

geleidende en sturende informatie aan de weggebruiker (door middel van coöperatieve 

systemen) en concentreert zich op de beschikbaarheid en kwaliteitseisen van de benodigde 

data.”  

Hierin wordt de rol van de overheid duidelijk, namelijk het nemen van beleidsbeslissingen 

en zorgen voor infrastructurele aanpassingen. De informatieverstrekking aan de burger en 
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overheid wordt aan private partijen overgelaten. Het is dan ook belangrijk om de 

communicatie tussen overheid en private partijen te continueren en te intensiveren. 

Hierbinnen zijn drie niveaus te onderscheiden: 

 Op strategisch niveau moet er een visie komen op de rolverdeling ten aanzien van het 

informeren, adviseren, sturen en begeleiden van weggebruikers. Voor de private 

sector is het essentieel om op korte termijn hieromtrent helderheid te krijgen. Het is 

immers de basis voor toekomstige innovatie en investeringsbereidheid.  

 Op tactisch niveau moet afstemming tussen overheid en private partijen plaatsvinden 

over de dagelijkse verrichtingen. Hiervoor zijn spelregels nodig. 

 Op operationeel niveau zijn er momenteel versnipperde afspraken. Zo is de manier 

waarop uitwisseling van geografische informatie tussen kaartmakers en 

wegbeheerders plaatsvindt, onduidelijk. 

Op al deze niveaus zijn afspraken nodig, maar daarnaast moet ook worden gekeken naar 

oplossingen die bijdragen aan betere communicatie tussen de partijen. Hoe dan ook, bij alle 

beslissingen die worden genomen, moet de weggebruiker centraal staan. 

 

6.3 Implementatie van ITS 

De implementatie van ITS-toepassingen wordt op dit moment vooral bepaald door de 

technische mogelijkheden in relatie tot de marktwerking. De verwachtingen zijn 

hooggespannen en om deze waar te kunnen maken, is een helder beleid nodig, waarbij de 

politieke acceptatie van ITS-systemen onvoorwaardelijk moet zijn. Tevens is draagvlak en 

acceptatie nodig bij burgers. De acceptatie door burgers van ITS, die de individuele 

keuzevrijheid aantasten, is een kritieke factor. Acceptatie is gebaat bij geleidelijke invoering 

van ITS-toepassingen. Deze geleidelijke invoering bestaat eerst uit  de introductie 

van informatiesystemen, daarna waarschuwingssystemen en ten slotte actief 

ingrijpende systemen. Een voorbeeld van een ITS-toepassing die inmiddelsis ingevoerd, is 

een “Intelligent Speed Assistent” (ISA). Dit systeem geeft de bestuurder feedback over de 

snelheid van het voertuig. (Achterberg et al., 2006)  

Daarnaast bestaan er nog verschillende technische en juridische aspecten die de nodige 

zorg verdienen, zoals fraudebestendigheid, privacy, systeembeveiliging en 

aansprakelijkheid bij fouten. Op het gebied van standaardisatie zijn ook nog grote stappen 

te zetten. Momenteel is er niet of nauwelijks sprake van standaardisatie in de 

mobiliteitswereld. Een van de oorzaken is de decentralisatie van het mobiliteitsbeleid, in 

feite zonder centrale regie van de rijksoverheid. Iedere overheidsinstantie zorgt voor haar 

eigen systemen, in veel gevallen zonder afstemming met de buren. Marktpartijen, al of niet 

in opdracht van de overheid, gebruiken hun eigen standaarden. Intussen komen de 

procedures in Europa om standaardisatie te bereiken, erg traag tot stand. 
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Daarom is samenwerking van alle betrokken partijen (overheden, markt, kennisinstituten, 

belanghebbende), nationaal en internationaal, noodzakelijk om een enigszins goed 

functionerend ITS op te zetten. 

 

Conclusie 

Op Europees niveau is behoefte ontstaan aan grensoverschrijdende systemen, waardoor er op 

het gebied van organisatie en regelgeving afspraken nodig zijn. De EU heeft in dat verband 

richtlijnen voor ITS opgesteld, alsmede een actieplan. Hoewel Nederland een van de koplopers 

op het gebied van dynamisch verkeersmanagement is, is hier vooral behoefte aan goede, 

langdurige afspraken tussen overheid en bedrijfsleven om de verdere ontwikkeling van ITS in 

goede banen te leiden.  

De implementatie van ITS kan het best geleidelijk plaatsvinden. ITS is gebaseerd op data van 

individuele weggebruikers en voorkomen moet worden dat deze weggebruikers het gevoel krijgen 

dat de keuzevrijheid of privacy in het geding is. Verder verdienen ook allerlei juridische aspecten 

aandacht, evenals standaardisatie. Het mag duidelijk zijn dat ITS niet alleen een technisch 

vraagstuk, maar vooral ook een organisatorische uitdaging is, waarbij alle deelnemers zijn 

betrokken. Daarom wordt voorgesteld om ITS een aandachtspunt te maken voor onderzoek. 
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DEEL III: BETROUWBAARHEIDSONDERZOEK 
 

In dit deel wordt de betrouwbaarheid van Floating Car Data (FCD) onderzocht, in het bijzonder de 

betrouwbaarheid van reistijden, snelheden en de intensiteiten. Dit vindt plaats aan de hand van 

een casestudie. Betrouwbare reistijden geven een goede indicatie van de doorstroming over 

trajecten. Aan de hand van snelheden worden congesties gedetecteerd. Door de intensiteit te 

achterhalen van het aandeel van FCD kan een ophoogfactor voor het totale verkeer worden 

berekend.  

 

Alvorens in te gaan op de betrouwbaarheid van de hierboven genoemde aspecten, volgt eerst 

een beschrijving van het onderzoeksgebied en de verschillende databronnen (hoofdstuk 7). In 

hoofdstuk 8 komt de datapreparatie aan de orde. Vervolgens wordt ieder 

betrouwbaarheidsonderzoek apart beschreven. Als eerste wordt, in hoofdstuk 9, de 

betrouwbaarheid van reistijden onder de loep genomen. De onderzoeksmethodes komen ter 

sprake en de verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij de betrouwbaarheid van de 

reistijden. Verder is in paragraaf 9.3 aan de hand van een regressieanalyse per factor bepaald 

welke invloed deze uitoefent op de reistijd. Als tweede wordt, in hoofdstuk 10, de snelheid op 

betrouwbaarheid getoetst. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen gemiddelde snelheden op 

punten en over het wegsegment waarin het meetpunt ligt. Tevens wordt gekeken welke factoren 

het resultaat kunnen beïnvloeden en hoe de FCD-snelheid kan worden gecorrigeerd door middel 

van een regressieanalyse. Als laatste worden in hoofdstuk 11 de intensiteiten berekend. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt op punten en over een heel netwerk. De puntintensiteiten in 

paragraaf 11.1, en de daaruit volgende vergelijkingen, volgen uit lus- en camerametingen. De 

intensiteit over het netwerk, paragraaf 11.4, wordt ingeschat aan de hand van een Doubly 

Constrained model.  

 

7. Databronnen 

 

De FCD die worden gebruikt in de casestudie zijn ter beschikking gesteld door TomTom. Naast 

de FCD zijn ook andere databronnen nodig als referentie. Dit betreft data uit een 

kentekenonderzoek, alsmede lusdata verkregen uit de Nationale Databank 

Wegverkeergegevens. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de verschillende data. Als 

eerste volgt een beschrijving van het onderzoeksgebied. 

Het onderzoeksgebied 

In deze casestudie is gekozen voor een gebied waarover de benodigde data in voldoende mate 

beschikbaar zijn, met voldoende diversiteit aan wegen en waar verkeersmanagement zinvol zou 

kunnen worden toegepast. Het betreft het gebied rondom de stad Maastricht.  

Maastricht is een middelgrote gemeente met ongeveer 120.000 inwoners. De stad ligt in het 

zuiden van Nederland en grenst in het westen aan België, zie figuur 7. Typerend voor Maastricht 
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Figuur 7. Onderzoeksgebied (Bron: Google Maps). 

is dat de stad door de rivier de Maas 

in tweeën wordt gesplitst, waarover 

er maar twee verbindingen voor 

snelverkeer zijn. Kenmerkend voor 

het verkeersnetwerk van Maastricht 

is verder de A2 die van noord naar 

zuid op de oostoever van Maas de 

stad doorsnijdt. De A2 verbindt 

Maastricht naar het noorden met 

Eindhoven, Utrecht en Amsterdam en 

vormt naar het zuiden een verbinding 

met Luik en verder naar Luxemburg 

en Noord-Frankrijk. Ten noorden van 

Maastricht, bij knooppunt Kruisdonk, 

komen de A79 en de A2 bijeen. De 

A79 is de snelweg die in Heerlen aansluit op de A76 naar Duitsland richting Aken. De A2 is een 

voor Nederland belangrijke internationale verbinding. 

Bij het binnenrijden van Maastricht vanuit noordelijke richting zijn er geregeld files. Dit komt 

doordat deze autosnelweg samenkomt met de A79 en vervolgens overgaat in een autoweg met 

gelijkvloerse kruisingen, de A2 traverse (N2). Twee kruisingen op de A2 traverse zijn voorzien 

van een verkeersregelinstallatie en zorgen voor de vermenging van het doorgaande verkeer met 

het plaatselijke verkeer. Verder zijn er nog drie VRI’s voor overstekend langzaam verkeer. Ten 

slotte is er aan de zuidzijde nog een ongelijkvloerse kruising. Vanaf 2012 is gestart met de 

ondertunneling van de A2, welke in 2016 moet zijn afgerond. Alle data die zijn gebruikt in dit 

onderzoek zijn afkomstig uit 2010, dus voordat de ondertunnelingwerkzaamheden waren gestart. 

 

7.1 TomTom-data 

De Floating Car Data, gebruikt voor dit onderzoek, zijn afkomstig van TomTom. Dit bedrijf 

stelt data beschikbaar voor verkeersmanagementtoepassingen die afkomstig zijn uit twee 

verschillende bronnen: mobiele telefoons en (draagbare) navigatiesystemen. In hoofdstuk 2 

is ingegaan op de wijze waarop deze gegevens zijn opgebouwd. Daar is ook uitgelegd dat 

de plaatsbepaling op basis van mobiele telefoons minder nauwkeurig is dan op basis van 

data afkomstig uit GPS. In ieder geval is de nauwkeurigheid dusdanig, dat TomTom GSM-

data niet geschikt acht voor historieopbouw. Daarom zijn alle historische data gebaseerd op 

informatie, afkomstig uit GPS. De bulkdata ingewonnen uit GPS zijn afkomstig van de losse 

navigatiesystemen van TomTom, de mobiele telefoon app van TomTom, de ingebouwde 

navigatiesystemen in auto’s en bedrijven die een contract hebben met TomTom. Dit zijn 

voornamelijk logistieke bedrijven die gebruik maken van de navigatiesystemen van 
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Figuur 7.1. Meetlocaties rondom Maastricht. (Bron: Google Maps) 

TomTom. Historische data uit losse navigatiesystemen die niet rechtstreeks in verbinding 

staan met TomTom geven hun data pas af wanneer het navigatiesysteem wordt verbonden 

met een computer, voor een software- of kaartupdate.  

De ruwe FCD-data  van TomTom bestaan in wezen uit losse punten, aangeduid met x- en 

y-coördinaten. De eerste stap is het map-matchen van deze data. Dat wil zeggen dat elke 

punt op basis van de coördinaten op een digitale kaart wordt geplaatst. Vervolgens worden 

uit privacyoverwegingen het eerste en laatste wegsegment van een waargenomen reeks 

verwijderd. Hierdoor wordt het vrijwel onmogelijk om de precieze start- en eindlocatie van 

iemands reis vast te stellen. De privacywet stelt dat het koppelen van een waargenomen 

traject op basis van GPS-informatie eventueel in combinatie met andere informatiebronnen, 

aan een specifiek individu niet is toegestaan. Om dit inderdaad te voorkomen ontvangt elk 

GPS een willekeurige ID, die elke 24 uur verandert. 

 

7.2 Kentekenonderzoek 

Voor het betrouwbaarheidsonderzoek 

van FCD zijn de data vergeleken met 

data uit een kentekenonderzoek, dat 

werd uitgevoerd in het kader van het 

“Onderzoek naar reisgedrag 

werknemers regio Maastricht 2010”.  

 

Het kentekenonderzoek is uitgevoerd 

door Goudappel Coffeng BV en 

MuConsult B.V. in opdracht van 

Maastricht-Bereikbaar.nl.1 De 

prognose is een groei van de 

automobiliteit van 10% in de periode 

2010-2016 en de resultaten van het 

kentekenonderzoek moeten een 

bijdrage leveren aan de opvang van 

deze groei van de automobiliteit. Het 

betreft een samenhangend pakket 

maatregelen voor specifieke groepen 

van weggebruikers (forensen, het 

                                                      

1  Onder de vlag Maastricht-Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen om 

Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te houden. Maastricht-Bereikbaar stimuleert structureel ander reis- en 

werkgedrag bij forensen, bezoekers en het goederenverkeer. En biedt producten en diensten waarmee de reiziger slim 

kan reizen en werken.  



 

 

56 

goederenvervoer en personenvervoer), met name op het gebied van slim reizen en werken. 

Alvorens dit te bewerkstelligen is een monitoringsprogramma opgestart.  

In maart 2010 heeft een nulmeting plaatsgevonden in de vorm van een kentekenonderzoek. 

De kentekenregistratie heeft plaatsgevonden op zeven locaties rondom Maastricht van 

dinsdag 2 maart tot en met dinsdag 9 maart 2010. De kentekens zijn 24 uur per dag 

geregistreerd (8 x 24 uur). De meetlocaties zijn weergegeven in figuur 7.1. In tabel 7.1 is 

aangegeven waar de kentekens precies zijn waargenomen.  

Door alle passerende voertuigen te registreren, ontstaat een groot databestand met per 

locatie alle gepasseerde voertuigen op een bepaalde tijd. Het reisgedrag en een 

reizigersbestand worden op deze manier in kaart gebracht. Onderzoeken naar reistijden en 

intensiteiten met de data zijn destijds niet uitgevoerd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meetlocaties hebben een zodanige positie dat ze een kordon vormen om de oostzijde 

van de bebouwde kom van Maastricht en de rechter Maasoever. De nummering van de 

locaties is hierop gebaseerd. De meetlocaties die het inkomende verkeer registreren, zijn 

genummerd van 1 t/m 7, de meetlocaties voor het uitgaande verkeer zijn genummerd van 

11 t/m 71. in de tabellen is deze nummering aangegeven.  

 

In totaal zijn er bijna 1,7 miljoen kentekens van passerende voertuigen geregistreerd, 

waarvan ca.1,3 miljoen tijdens de 6 werkdagen en bijna 350.000 kentekens in het weekend. 

Dit betreft alle geregistreerde kentekens, dus ook buitenlandse kentekens, de kentekens 

van vrachtauto’s en ook alle kentekens die vaker zijn waargenomen dan een keer.  

Één record uit de data van het kentekenonderzoek bestaat uit een passerend voertuig 

(kenteken), een datum met een exacte tijd (in seconden) en de meetlocatie. Uit 

privacyoverwegingen hebben alle kentekens een uniek ID gekregen, waardoor de 

anonimiteit van kentekenhouder gewaarborgd blijft. De data uit het kentekenonderzoek zijn 

in deze studie gebruikt als referentiedata.  

 

Nummering Locatie Straatnaam Omschrijving 

1/11 Noordzijde A2 Tussen afrit Meerssen en afrit Airport 

2/21 Noordzijde A79 Tussen afrit Bunde en afrit Meerssen  

3/31 Maas Noorderbrug Op de brug 

4/41 Maas Kennedybrug Op de brug 

5/51 Oostzijde N590 Bergerstraat Ten oosten van Molenweg 

6/61 Oostzijde N278 Akersteenweg Ten oosten van Oude Molenweg 

7/71 Zuidzijde A2 Ten zuiden van afrit Gronsveld 

Tabel  7.1. Meetlocaties rondom Maastricht. 
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7.3 Data van Nationale Databank Wegverkeergegevens 

Er wordt op verschillende manieren aan een beter bereikbaar Nederland gewerkt. De 

Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) levert hieraan een bijdrage door het 

leveren van actuele verkeersgegevens, om het beter benutten van bestaande infrastructuur 

te bevorderen. De NDW is een initiatief van verschillende overheden die samen werken aan 

de ontwikkeling van een databank voor verkeersgegevens en een effectieve inzet van deze 

gegevens bij verkeersmanagement en verkeersinformatie. De NDW bevat data over de 

actuele verkeerssituatie op de rijkswegen, provinciale wegen en de doorgaande stedelijke 

wegen van deelnemende overheden. Daarnaast geeft de databank informatie over de 

beschikbaarheid van de weg (wegstatus), oftewel wegwerkzaamheden, filemeldingen en de 

status van bruggen en spitsstroken. De NDW levert deze gegevens niet alleen aan de 

wegbeheerder, maar ook aan marktpartijen die verkeersinformatie aanbieden, bijvoorbeeld 

de ANWB. Zij informeren de weggebruikers over de verkeerssituatie. De NDW heeft dus de 

functie van dataverzamelaar en -distributeur.  

Alle gegevens worden opgeslagen, waardoor historie wordt opgebouwd. Deze historische 

data worden beschikbaar gesteld voor verkeerskundige analyses.  

 

De NDW ontvangt verkeersgegevens en statusgegevens van wegbeheerders uit het hele 

land. De wijze waarop de regionale wegbeheerders de data inzamelen, staat hen geheel 

vrij, maar de NDW-organisatie heeft hiervoor wel functionele en kwalitatieve normen 

opgesteld. In de praktijk wordt het grootste gedeelte van de ingewonnen data verzameld 

met meetlussen in de weg. Daarnaast worden ook nog camera’s, bluetooth en infrarood 

gebruikt. Voor dit onderzoek zijn alleen NDW data uit lusmetingen gebruikt als 

referentiedata. In paragraaf 8.3 wordt ingegaan op de preparatie van deze data.  

Met behulp van de historische lusdata, geleverd in Datex II-formaat2, is het mogelijk om de 

intensiteit en de gereden snelheid ter plekke te achterhalen. De snelheid op de lussen kan 

worden gebruikt voor een vergelijking met de snelheid die is gemeten op een TomTom-

wegsegment waarop deze meetlus zich bevindt. 

 

Conclusie 

In dit onderzoek worden data gebruikt welke afkomstig zijn uit drie verschillende bronnen. Dit zijn 

FCD, afkomstig van TomTom, geregistreerde kentekens afkomstig uit het kentekenonderzoek en 

data uit lusmetingen afkomstig uit het NDW. Het onderzoeksgebied is de stad Maastricht.  

                                                      

2  Datex2 is een standard voor informative-uitwisseling tussen verkeersmanagementcentrales 

(http://www.datex2.eu/). 
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8. FCD  

 

Nu bekend is welke databronnen worden gebruikt voor de het analyseren van de 

betrouwbaarheid volgt een uitleg van de datapreparatie. Er wordt ingegaan op de tijdselectie en 

locatiecorrectie van de gebruikte FCD in dit onderzoek.  

 

8.1 TomTom-data  

De FCD van TomTom zijn afkomstig van een internetportal Traffic Stats, waarvoor door 

TomTom speciaal voor dit onderzoek toegang is verleend. Hierbij kan de gebruiker zelf zijn 

historische FCD van TomTom selecteren. In Traffic Stats is het mogelijk om zelf een route 

te kiezen, alsmede de datum en de tijd waarop deze data betrekking hebben. Deze data zijn 

al map-matched en over wegsegmenten verdeeld. Er komen verder geen handelingen aan 

te pas om deze data te kunnen gebruiken. Door het selecteren van een start- en eindpunt 

wordt er een query uitgevoerd die alle wegsegmenten selecteert van de uitgestippelde route 

voor de gekozen datum en tijd. De informatie wordt per wegsegment gepresenteerd: de 

lengte, gemiddelde reistijd, mediaan reistijd, standaard deviatie, intensiteit, het aantal 

voertuigen waarover er gemeten wordt (sample size), gemiddelde snelheid en de 

coördinaten van begin- en eindpunt.  

 

Tijdselectie 

Het is mogelijk om binnen een tijdvenster data te selecteren en te aggregeren. Omdat 

verkeersgedrag gedurende een dag (spits en dal) en gedurende een week (verschillend 

verkeersgedrag tussen werkdagen en weekenden) kan verschillen, is het mogelijk om 

verschillende aggregaties uit te voeren over periodes met hetzelfde verkeersgedrag. 

Daarnaast is het mogelijk om binnen een aggregatie verschillende dagen of periodes weg te 

laten, om bijvoorbeeld slecht weer of schoolvakanties te elimineren.  

Voor dit onderzoek is ervoor gekozen om 8 dagen te selecteren en deze onder te verdelen 

in 5 periodes over de dag: nacht, ochtendspits, middag, avondspits en avond. Het 

tijdsbestek van 8 dagen is gekozen omdat de referentiedata zijn gemeten over 8 dagen. 

Deze tijden zijn zo gekozen, omdat de Provincie Limburg ze ook hanteert. In tabel 8.1 zijn 

deze periodes weergegeven en zijn de begin- en eindtijden van de periodes zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Dagdeel Tijd 

Nacht 0:00u - 7:00u 

Ochtendspits 7:00u - 9:00u 

Middag 9:00u - 16:00u 

Avondspits 16:00u - 18:00u 

Avond 18:00u - 24:00u 

Tabel 8.1 Tijdselectie. 
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Figuur 8.1. Locatiecorrctie 

 

Locatiecorrectie 

De meetlocaties per traject van de TomTom-data en van de referentiedata verschillen van 

elkaar. Een meettraject uit het kentekenonderzoek loopt van de camera op de inkomende 

locatie tot de camera op de uitgaande locatie. Het equivalent van TomTom is een 

verzameling van een aantal opeenvolgende wegsegmenten die alle een eigen lengte 

hebben en samen een meettraject vormen. Helaas vallen het begin- en eindpunt van beide 

meettrajecten in de meeste gevallen niet exact samen. Hierdoor kunnen er verschillen 

ontstaan in trajectlengtes. Dit verschil zal daarom als eerste moeten worden gecorrigeerd 

voordat de data bruikbaar zijn voor verder onderzoek. In figuur 8.1 is hiervan een voorbeeld 

gegeven. Een camerapositie die het begin of einde van een meetlocatie uit het 

kentekenonderzoek markeert, valt in de meeste gevallen ergens midden in een 

wegsegment van TomTom. De meettrajecten verschillen dus in lengte. Dit verschil kan 

oplopen tot enkele tientallen meters. Als het meettraject van TomTom maximaal 5% langer 

is dan het meettraject uit het kentekenonderzoek, dan worden het begin- en eindsegment 

meegenomen in de analyse. Is het verschil groter dan 5%, dan wordt er een eindsegment 

weggelaten.  

 

 

 

 

 

 

 

De berekende reistijden van het kortste traject worden vervolgens gecorrigeerd voor het 

verschil in lengte, zodat het uurgemiddelde van het kortste traject nog steeds kan worden 

gebruikt. De som van de verschillende reistijden over de wegsegmenten van meettrajecten 

is de uiteindelijke gemiddelde FCD-reistijd over het traject. In de volgende paragraaf wordt 

de methode beschreven. 

Stel dat een traject van het kentekenonderzoek 5000 meter bedraagt, dan wordt de reistijd 

van het kentekenonderzoek met de TomTom-reistijd vergeleken als de trajectlengte van 

TomTom binnen de 5000*1,05=5250 meter valt. Dit betekent dat het begin- en eindpunt van 

het TomTom-traject samen niet meer dan 250 meter van respectievelijk het begin- en 

eindpunt van het kentekenonderzoek af liggen. Indien het verschil buiten de marge valt, dan 

worden er één of meerdere wegsegmenten niet meegenomen, zodat uiteindelijk wel aan de 

5% eis wordt voldaan.  
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8.2 Kentekenonderzoek – Reistijden 

De ruwe data uit het kentekenonderzoek betreft informatie over individuele voertuigen die 

zijn geregistreerd op een bepaalde tijd op een bepaalde locatie. De voertuigen zijn 

geïdentificeerd aan de hand van het kenteken. Als eerste zijn de kentekens vervangen door 

unieke ID’s, waardoor de privacy van de gebruikers gewaarborgd blijft. In tabel 8.2 is een 

voorbeeld gegeven van de ruwe data. Hierbij heeft elk record een uniek volgnummer, het 

kenteken-ID geeft het kenteken aan en verder de datum met tijd van passage over een 

bepaalde locatie. Uit deze tabel is af te lezen dat voertuig met kenteken-ID 48064 twee keer 

Maastricht is uitgereden (locaties 21 en 61 in figuur 8.2) en 1 maal is ingereden (locatie 6).  

 

volgnummer Kenteken-ID datum_cet tijd_cet Locatie 

… …  … … 

28870777 48062 09-03-2010 23:53:57 2 

28520811 48063 08-03-2010 13:36:37 1 

27067130 48064 02-03-2010 16:21:34 61 

27884861 48064 05-03-2010 15:14:58 21 

28673182 48064 09-03-2010 07:50:56 6 

… … … … … 

Tabel 8.2. Voorbeeld van ruwe data uit het kentekenonderzoek 

Om een reistijd over een traject te selecteren, is er een database gemaakt waarin de 

vereiste gegevens zijn opgenomen. Een traject is een verbinding tussen een inkomende en 

uitgaande meetlocatie, onafhankelijk van de gekozen route. Een traject kan daarom 

meerdere routes bevatten die hetzelfde begin- en eindpunt hebben. Als eerste is er per 

meetlocatie een tabel gemaakt met passerende voertuigen, 14 in totaal, 7 inkomende en 7 

uitgaande. Vervolgens is een tabel van elke inkomende meetlocatie verbonden met elke 

tabel van de uitgaande meetlocaties. Hierin staan voertuigen die op een bepaalde locatie 

Maastricht zijn binnen gereden en ook weer uitgereden. Er kan dan vanuit ieder inkomend 

punt de reistijd voor ieder voertuig worden berekend naar alle uitgaande meetlocaties. Door 

een query uit te voeren, kunnen voor elk afzonderlijk traject voertuigen worden geselecteerd 

die één van de meettrajecten daadwerkelijk hebben afgelegd. Het betreft in totaal 49 

trajecten. 

 

Bij deze query’s moet worden voldaan aan de volgende criteria:  

 Een voertuig moet hetzelfde kenteken-ID hebben bij beide meetlocaties 

 De doorkomsttijd van het uitgaande voertuig is op een later tijdstip dan de 

doorkomsttijd van het ingaande voertuig 

 Het verschil in tijd mag niet groter zijn dan een uur, omdat dit onrealistische reistijden 

over een traject oplevert. Een voorbeeld hiervan zijn voertuigen die ’s morgens langs 
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een beginpunt van traject rijden en ‘s avonds langs het eindpunt. Daarvan wordt 

aangenomen dat deze voertuigen van het traject zijn afgeweken ofwel onderweg zijn 

gestopt, anders dan om verkeerstechnische redenen. Alle voertuigen met een verschil 

groter dan een uur tussen inkomende meetlocatie en uitgaande meetlocatie zijn 

daarom geëlimineerd. 

 

Er is een trippenbestand gecreëerd voor elk traject, 49 trippenbestanden in totaal. In een 

trippenbestand staan alle gemeten trips met hun individuele reistijd. De reistijden zijn ook 

berekend voor dezelfde begin- en eindlocatie (zoals van 1 naar 11 en van 2 naar 21 etc.), 

zie de gearceerde velden in tabel 8.3. Voor het reistijdenonderzoek zijn deze trajecten niet 

meegenomen, omdat er meerdere routes mogelijk zijn voor dit traject. De routes zijn 

onbekend. Een traject kan namelijk meerdere routes bevatten. Er blijven dus 42 mogelijke 

trajecten over en hieruit zijn met behulp van de routeplanner van Google trajecten 

geselecteerd die (zo goed als) geen alternatieve routes hebben.  

 

Uitgaand 

Inkomend 

 

Locatie 1 

 

Locatie 2 

 

Locatie 3 

 

Locatie 4 

 

Locatie 5 

 

Locatie 6 

 

Locatie 7 

Locatie 1        

Locatie 2        

Locatie 3        

Locatie 4        

Locatie 5        

Locatie 6        

Locatie 7        

Tabel 8.3. Meetlocaties voor het kentekenonderzoek. 

 

Wanneer er alternatieve routes binnen een traject zijn, worden trajecten geselecteerd 

waarbij een alternatieve route geen verschillende voorspelde reistijd heeft. Uiteindelijk zijn 

er op deze manier 21 trajecten van de 42 mogelijk trajecten geselecteerd, waarover de 

reistijd berekend kan worden. 

 

Tijdcorrectie 

De reistijden op basis van het kentekenonderzoek zijn op individueel niveau berekend, in 

seconden nauwkeurig. De TomTom-data beschrijven de reistijden in uurgemiddelden, 

waarbij het uur staat voor het uur waarin het voertuig het traject heeft afgelegd. Hierdoor 

zijn de verschillende reistijden niet direct met elkaar te vergelijken.  

De TomTom-data hebben het hoogste aggregatieniveau (uurgemiddelde). Daarom worden 

de data van het kentekenonderzoek omgezet naar het aggregatieniveau van de TomTom-
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 Figuur 8.4. Een histogram voor ruwe reistijden 

voor traject 2-41 

data. Voor elk traject is een tabel opgezet waarin de begin- en einddoorkomst per voertuig 

(op kenteken-ID) staat. Door het verschil te nemen tussen beide doorkomsten is de reistijd 

te bepalen. Tevens kunnen er voor een traject outliers voorkomen. Dit zijn trips met een 

onrealistische reistijd. Als deze zouden worden meegenomen, dan zou het gemiddelde van 

alle reistijden niet de werkelijke situatie weergeven. Zoals hierboven al aangegeven, zijn 

alle trips met een reistijd van meer dan een uur, verwijderd. Daarnaast kunnen er ook 

outliers voorkomen die binnen het uur vallen. Wanneer voertuigen een bepaald traject 

afleggen, kunnen zij onderweg stilstaan en na een korte tijd de reis weer voorzetten 

(bijvoorbeeld, de reistijdvertraging die wordt opgelopen door iemand op het station af te 

zetten of door te tanken). Hierdoor leggen zij het traject alsnog binnen het uur af. In figuur 

8.4 is een histogram weergegeven van de reistijden tot maximaal een uur. De outliers zijn te 

herkennen aan de hoge reistijden (rechts in de grafiek). Deze hebben als kenmerk dat zij 

meer afwijken van de gemiddelde reistijd (de piek in de grafiek) dan is toegestaan.  

 

Deze outliers zijn eruit gefilterd door een 

tijdvenster te gebruiken. Hierbij zijn per 

traject de voertuigen op chronologische 

volgorde van op de inkomende locatie 

geselecteerd. Daarbij zijn alle voertuigen 

één voor één geselecteerd met de 10 

voorgaande voertuigen en 10 latere 

voertuigen die hetzelfde traject hebben 

afgelegd. Van deze “omringende” 

voertuigen is de gemiddelde snelheid 

genomen en deze vergeleken met de 

snelheid van het geselecteerde voertuig. 

Wanneer de gemiddelde snelheid van het 

geselecteerde voertuig meer dan 50% 

afwijkt van de gemiddelde snelheid van de 

omringde voertuigen, dan wordt 

aangenomen dat het voertuig vertraging 

heeft opgelopen of een afwijkende route heeft genomen en wordt dit voertuig daarom niet 

meegenomen in het onderzoek. In Tabel 12.5 is hiervan een voorbeeld gegeven. Er is een 

selectie gemaakt van 21 voertuigen die op het traject 2-41 hebben gereden welke op 

chronologische volgorde zijn gesorteerd. Één voertuig is geselecteerd (Tijd ID 1240) en er 

wordt gekeken naar de gemiddelde snelheid die hij heeft afgelegd over het traject. Dit is 

8,48 km/uur. Daarna worden de gemiddelde snelheid van de 10 voorgaande en latere 

voertuigen genomen. Deze is 28,82 km/uur. Vervolgens is de ratio tussen het geselecteerde 
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 Figuur 8.5. Een histogram voor reistijden voor 

traject 2-41 zonder outliers 

voertuig en de omringende voertuigen genomen. Deze is 0,29. Wanneer de ratio lager is 

dan 0,5 dan wordt de trip verwijderd. Dit verwijderen gebeurt tegelijkertijd voor alle reistijden 

die buiten de marge vallen. Dit proces is driemaal herhaald waarna er geen outliers meer 

verschenen.  

Figuur 8.5 geeft de frequentiegrafiek weer van de reistijden waar de outliers ten opzichte 

van figuur 8.4 eruit zijn gefilterd. Het is 

duidelijk te zien dat de reistijden dichter bij 

elkaar liggen. Daarbij zijn wel de voertuigen 

die in de files stonden erin gelaten. Files 

zijn te herkennen doordat zij een langere 

reistijd hebben over een traject. Het 

voorbeeld uit tabel 8,4 geeft een gedeelte 

van ochtendspits weer. Hierbij is te zien dat 

bijna alle voertuigen langer dan 10 minuten 

over het traject doen. Uit de figuur 8.5, 

welke de reistijden over een gehele week 

weergeeft, is af te lezen dat de gemiddelde 

reistijd grofweg  8 minuten bedraagt. 

Zodoende is te zien dat er een algemene 

vertraging heeft plaatsgevonden op het 

traject in de periode van het voorbeeld. In het 

algemeen is het dus zo dat de grafiek over een fileperiode dan naar rechts is verschoven 

ten opzichte van een grafiek in een normale situatie. 
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Vervolgens worden alle reistijden van de trips gemiddeld, waarbij de aankomsttijden van 

trips in hetzelfde uur van de dag vallen. Dus de passeertijd van de uitgaande meetlocatie 

van een voertuig is bepalend tot welk uur van de dag de reistijd wordt gerekend. De reistijd 

van een voertuig dat om 15.03u de uitgaande meetlocatie is gepasseerd, valt in het uurblok 

15-16u, dus ook wanneer dit voertuig de inkomende meelocatie is gepasseerd in het 

uurblok 14-15u.  

 

8.3 Preparatie NDW-data 

Verkeersinformatie afkomstig van de NDW is te downloaden via een internetportaal. Het 

betreft puntsnelheden en intensiteiten, ingewonnen met behulp van meetlussen. Het 

minimale aggregatieniveau is per minuut nauwkeurig. De TomTom-data hebben een 
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1230 146115 02-03-2010 02-03-2010 07:12:49 07:23:34 0:10:45 34,60   

1231 296699 02-03-2010 02-03-2010 07:14:14 07:25:18 0:11:04 33,61   

1232 16244 02-03-2010 02-03-2010 07:14:28 07:25:20 0:10:52 34,23   

1233 76233 02-03-2010 02-03-2010 07:14:46 07:25:40 0:10:54 34,13   

1234 305758 02-03-2010 02-03-2010 07:14:53 07:25:46 0:10:53 34,18   

1235 88833 02-03-2010 02-03-2010 07:16:04 07:27:41 0:11:37 32,02   

1236 34173 02-03-2010 02-03-2010 07:16:08 07:28:03 0:11:55 31,22   

1237 119922 02-03-2010 02-03-2010 07:16:10 07:27:58 0:11:48 31,53   

1238 82673 02-03-2010 02-03-2010 07:16:53 07:29:55 0:13:02 28,54   

1239 61292 02-03-2010 02-03-2010 07:16:55 07:30:00 0:13:05 28,43   

1240 22211 02-03-2010 02-03-2010 07:18:21 08:02:14 0:43:53 8,48 28,82 0,29 

1241 105180 02-03-2010 02-03-2010 07:18:45 07:31:30 0:12:45 29,18   

1242 123451 02-03-2010 02-03-2010 07:20:28 07:29:35 0:09:07 40,80   

1243 107904 02-03-2010 02-03-2010 07:20:39 07:47:33 0:26:54 13,83   

1244 82539 02-03-2010 02-03-2010 07:21:09 07:35:47 0:14:38 25,42   

1245 245197 02-03-2010 02-03-2010 07:21:19 07:38:14 0:16:55 21,99   

1246 89587 02-03-2010 02-03-2010 07:22:31 07:40:01 0:17:30 21,26   

1247 64653 02-03-2010 02-03-2010 07:22:41 07:37:57 0:15:16 24,37   

1248 31608 02-03-2010 02-03-2010 07:22:48 07:33:28 0:10:40 34,88   

1249 143311 02-03-2010 02-03-2010 07:22:50 07:41:34 0:18:44 19,86   

1250 133150 02-03-2010 02-03-2010 07:23:20 07:39:59 0:16:39 22,34   

Tabel 8.4. Tijdvenster voor het verwijderen van outliers. 
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Figuur 8.6. Meetlocaties 

minimaal aggregatieniveau van een uur. Dat houdt dus automatisch in dat het 

aggregatieniveau van de data in dit onderzoek eveneens een uur moet zijn. De ruwe NDW-

data bestaan uit een beschrijving van de meetlocatie (naam, plaats, coördinaten, richting, 

rijstroken), de meetperiode (begin- en einddatum met tijd), voertuigcategorie en de 

gemiddelde snelheid voor een periode. 

Zoals gezegd kunnen de TomTom-data via het portal worden geselecteerd door een traject 

te kiezen waarna alle informatie van dat traject beschikbaar is. Het betreft de volgende data: 

traject, datum en uur. Het traject bestaat uit wegsegmenten waarover de gemiddelde 

reistijd, gemiddelde snelheid en het aantal voertuigen bekend zijn.  

Voor dit onderzoek is geen onderscheid gemaakt naar voertuigcategorie. Dat geldt ook voor 

verschillen per rijstrook. De gegevens uit de meetlussen in de NDW-database kunnen 

onderscheid maken naar rijstrook. De TomTom-data kunnen dit niet. In totaal zijn er 25 

meetlocaties meegenomen.  

   

8.4 Onderzoeksgebied 

De NDW kan binnen Limburg uitsluitend data leveren over 

de rijkswegen. Dit zijn alle snelwegen binnen de 

provinciegrenzen, plus de stadstraverse door Maastricht. 

In dit onderzoek wordt alleen gebruik gemaakt van data op 

de A2, omdat enkel hiervoor referentiedata beschikbaar 

zijn. Hierbij zijn 9 meetlocaties in noordelijke richting 

gekozen en 7 meetlocaties in zuidelijke richting, zie figuur 

8.6 en tabel 8.5 en 8.6.  

 

Bijzonderheid aan deze route in zuidelijke richting is dat aan de noordzijde van Maastricht 

de A2 en de A79 convergeren (knooppunt Kruisdonk). 1,5 km verder in zuidelijke richting 

Zuidelijke richting 

NDW TomTom Max. toegestane snelheid 

Locatie Lengte wegsegment Km/uur 

Meerssen 177 120 

Kruisdonk 228 90 

Geuselt 69 70 

Koningsplein 256 50 

Europaplein 58,6 70 

Ziekenhuis Randwyck 257 120 

Gronsveld 120 120 

Tabel 8.5 Lengte wegsegment en maximum toegestane snelheid per 

meetlocatie in zuidelijke richting 
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staat een Verkeers Regel Installatie (VRI) (locatie Geusselt). Dagelijks vindt hier oponthoud 

plaats. In de ochtendspits bedraagt deze ca. 20 min. Vanaf de VRI gaat de A2 over in de A2 

Traverse, de N2. De maximaal toegestane snelheid verandert enkele keren. Bij Meerssen is 

120 km/uur toegestaan, ter hoogte van knooppunt Kruisdonk geldt 90 km/uur. De 

toegestane maximumsnelheid wordt via 70 km/u bij het meetpunt Geusselt tot 500 meter na 

dit meetpunt teruggebracht naar 50 km/u ter hoogte van de VRI. Hier begint de N2. Deze 

heeft een lengte van ca. 1,6 km. In totaal waren er tijdens deze meting op de N2 zes VRI’s, 

een op het kruispunt Geusselt, vervolgens drie VRI’s voor kruisend langzaam verkeer, een 

VRI op het kruispunt Koningsplein, tevens meetpunt en ten slotte nog een VRI voor 

kruisend langzaam verkeer. Direct daarna, nog voor het Europaplein, gaat de N2 weer over 

in de A2. De toegestane maximum snelheid op de gehele N2 is 50 km/u. Bij het Europaplein 

is 70 km/uur de maximale toegestane snelheid en direct na afrit Vaals op het Europaplein is 

de toegestane maximum snelheid weer 120 km/uur.  

 

Noordelijke richting 

NDW Tomtom Max. toegestane snelheid 

Locatie Lengte wegsegment Km/uur 

Gronsveld 124 120 

Ziekenhuis Randwyck 250 120 

Europaplein Zuid 94,5 120 

Europaplein  137 70 

Europaplein Noord 240 50 

Koningsplein 191 50 

Geuselt 308 120 

Kruisdonk 443 120 

Meerssen 288 120 

Tabel 8.6 Lengte wegsegment en maximum toegestane snelheid per meetlocatie 

in noordelijke richting 

 

In noordelijke richting is het snelheidsregime vrijwel identiek: op het Europaplein is 70 km/u 

toegestaan, vervolgens 50 km/u tot en met kruispunt Geusselt. Ongeveer 100 m na de VRI 

begint de A2 weer en is de toegestane snelheid weer 120 km/uur.3 

 

Daarnaast kan de positie van de meetlussen van invloed zijn op de gemeten snelheid over 

een wegsegment. Wanneer er niet over het hele wegsegment met eenzelfde gemiddelde 

                                                      

3  Deze situatie gold in de periode waarover de data voor dit onderzoek beschikbaar zijn. In 2012 is gestart met de ondertunneling van 

de A2 Traverse, waardoor een andere situatie is ontstaan. 
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Figuur 8.7. Meetlocaties voor 

intensiteitsmetingen op puntlocaties 

snelheid wordt gereden, kan een puntmeting niet de juiste weergave zijn van de snelheid op 

het corresponderende wegsegment. Kijkend naar de punten in dit onderzoek kan dit het 

geval zijn wanneer de A2 overgaat in de N2 en andersom. Wanneer dus een puntmeting 

aan het begin of einde van een wegsegment ligt, kan een vertekend beeld ontstaan.  

 

Dagdeel voor puntlocaties 

Voor het onderzoek naar snelheden op puntlocaties is 

gebruik gemaakt van gegevens in de periode van 2 

maart 2010 tot en met dinsdag 9 maart 2010 (8 x 

24uur). In deze periode zitten geen niet-reguliere 

periodes als schoolvakanties of grote evenementen. 

Voor een meer stabieler resultaat wordt aangeraden 

om over een langere periode te meten. Er wordt een 

indeling naar dagdeel gehanteerd. Deze zijn 

gedefinieerd in tabel 8.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de preparatie NDW data voor puntintensiteiten 

zijn via een portal verkeerstellingen van de NDW 

gedownload. Deze hebben betrekking op een serie 

verschillende meetpunten waarvan data beschikbaar 

zijn. De geselecteerde punten zijn gekozen door in de 

NDW te zoeken naar meetlocaties die in de nabijheid 

liggen van een meetlocatie uit het kentekenonderzoek. 

Hierbij geldt het criterium dat er tussen de NDW-meetlocatie en de meetlocatie uit het 

kentekenonderzoek geen aansluiting met een andere weg is. Omdat de NDW alleen data 

van de autosnelwegen bevat, is het aantal beschikbare punten beperkt. De meetlocaties uit 

het kentekenonderzoek op de A2 liggen ten noorden en zuiden van Maastricht 

(meetlocaties 1, 11, 7 en 71). Daarnaast ligt er tussen de locatie van de meetlus en de 

camerapositie bij meetlocatie 11 een toerit. Dit betekent dat dit punt niet kan worden 

meegenomen in dit onderzoek. In figuur 8.7 zijn de meetlocaties aangegeven. Een 

Dagdeel Tijd 

Nacht 0:00u - 7:00u 

Ochtendspits 7:00u - 9:00u 

Middag 9:00u - 16:00u 

Avondspits 16:00u - 18:00u 

Avond 18:00u - 24:00u 

Tabel 8.7 Indeling naar dagdeel 
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vergelijking zal immers altijd verschillen opleveren door het invoegend verkeer vanaf die 

toerit. De intensiteit die wordt gemeten, betreft alle voertuigen die zijn waargenomen door 

de camera op een meetlocatie. 

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk is het prepareren van de verschillende data besproken. Als eerste is voor elke 

datasoort dezelfde periode geselecteerd. Voor data met trajectlengtes zijn locatiecorrecties 

uitgevoerd waarbij is gekeken of beide trajecten even lang zijn. Vervolgens is de methode waarop 

de reistijden uit het kentekenonderzoek zijn verkregen beschreven. Hierbij is dieper ingegaan op 

de eliminatie van outiers. De data afkomstig uit het NDW worden gebruikt voor onderzoeken naar 

de gemiddelde snelheden en intensiteiten op verschillende locaties. 
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9. Vergelijking reistijden 

 

In dit hoofdstuk wordt de betrouwbaarheid geanalyseerd door een vergelijking te maken met FCD 

en referentiedata. Er volgt een beschrijving van de wijze waarop de reistijden uit het 

kentekenonderzoek worden vergeleken met de reistijden op basis van FCD.  

 

9.1. FCD - Reistijden  

Er zijn twee verschillende methodes voor het berekenen van de reistijd over een traject met 

FCD. Bij de eerste methode worden de gemiddelden berekend per wegsegment. 

Vervolgens worden de gemiddelden van alle wegsegmenten van een traject opgeteld tot de 

totale reistijd van dat traject. De tweede methode is het simuleren van reistijden door een 

gemeten reistijd te laten starten op een bepaald moment. Vervolgens wordt berekend welke 

snelheid het voertuig heeft afgelegd, samen met de gereden snelheden van alle andere 

gemeten voertuigen. De tweede methode vergt een relatief complex algoritme vergeleken 

met de eerste methode.  

 

Als eerste zijn alle metingen gedefinieerd voor een bepaalde periode. Voor de eerste 

methode zijn er geen verdere stappen nodig voor verdere berekeningen. Om de 

berekeningen te versimpelen, zijn de metingen in dit voorbeeld verdeeld in tijdsintervallen 

van 5 minuten, met voor elk wegsegment een gemiddelde snelheid of reistijd per meting.  

Het volgende voorbeeld laat de verschillende methodes zien. Hierbij worden snelheden (in 

km/uur) weergegeven voor de betreffende wegsegmenten en verschillende tijdsintervallen, 

met een totale tijd van 15 minuten (9:00-9:15). Er worden 3 wegsegmenten gebruikt, zie 

tabel .1. (In het betrouwbaarheidsonderzoek worden tijdsintervallen van uren gebruikt, voor 

dit voorbeeld zijn kortere tijdsintervallen gebruikt). 

 

 Segment 1 

(2 km) 

Segment 2 

(3 km) 

Segment 3 

(1 km) 

9:00u – 9:05u 56 48 76 

9:05u – 9:10u 62 45 75 

9:10u – 9:15u 65 49 81 

Tabel 9.1. Tijd-plaats diagram met snelheden per wegsegmenten 

voor verschillende tijdsintervallen.  

 

Hierna volgt een gedetailleerde uitleg van beide methodes voor het berekenen van de 

reistijden over een traject met FCD. 
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Het gemiddelde per wegsegment of per tijdsinterval 

De eerste, relatieve eenvoudige methode rekent met de snelheden per wegsegment. Voor 

segment 1 in de bovenstaande tabel wordt de gemiddelde reistijd als volgt bepaald: 
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1segTT 118,49 sec. 

Voor segment 2 bedraagt de gemiddelde reistijd 228,47 sec en voor segment 3 46,60 sec. 

De totale gemiddelde reistijd over alle drie wegsegmenten in de periode 9:00u – 9:15u 

bedraagt dan: 

 

TT 118,49 + 228,47+ 46,60= 378,16 sec. 

 

Naast het berekenen van de totale reistijd aan de hand van de informatie per wegsegment, 

kan de totale reistijd ook bepaald worden via de snelheden per tijdsinterval. Voor de 

berekening van de totale reistijd over het hele traject (segment 1 t/m 3) in het tijdsinterval 

9.00u - 9.05u, ziet de berekening er als volgt uit: 
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00:9tTT 400,94 sec. 

 

Voor het tijdsinterval 9.05u – 9.10u bedraagt de gemiddelde reistijd 404,13 sec en voor het 

tijdsinterval 9.10u - 9.15u 329,41 sec. De gemiddelde reistijd voor het hele traject in het 

tijdsinterval 9.00u – 9.15u bedraagt zodoende eveneens: 

 





3

41,32913,40494,400
totTT 378,16 sec. 

 

Het resultaat van beide methodes is dus gelijk. Het nadeel van deze berekening is dat deze 

methode niet de reistijd weergeeft welke de bestuurder ervaart op de weg. Daarom volgt 

hieronder een voorstel. 

 

Simuleren van reistijden 

Een meer realistische reistijd van A naar B kan worden bereikt met de metingen van de 

segmenten. Dit werkt als volgt: 

1. Een starttijd is opgesteld voor één voertuig. In het voorbeeld wordt er een fictieve 

starttijd van 9:00 genomen.  
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2. De reistijd over het eerste segment wordt bepaald door de gemiddelde reistijd van alle 

voertuigen te nemen die in hetzelfde tijdsinterval de inkomende meetlocatie zijn 

gepasseerd: 2/56 * 3600 = 128,56 sec 

3. Met deze reistijd voor het eerste segment wordt de starttijd van het tweede segment 

bepaald: de starttijd van het tweede segment is 9:00 + 128,56 sec = 9:02:09 

4. De reistijd voor het tweede segment is berekend met de berekende starttijd voor het 

tweede segment en het gemiddelde reistijd van alle voertuigen voor het segment. 

5. Deze stappen worden herhaald zodat over alle segmenten van het traject de reistijd is 

berekend. Daarna kan de totale reistijd worden berekend over het traject.  

  

Wanneer dit principe wordt toegepast op het voorbeeld met de starttijd om 9:00, dan ziet het 

er als volgt uit, tabel 9.2. 

 

 Starttijd Reistijd Eindtijd 

Segment 1 9:00:00 (2/52 * 3600) 9:02:09 

Segment 2 9:02:09 (3/48 * 3600) 9:05:54 

Segment 3 9:05:54 (1/75 * 3600) 9:06:42 

Tabel 9.2, Resultaat van voorbeeld. 

 

Deze methode heeft als resultaat een reistijd van 6 minuten en 41 seconden, in 

tegenstelling tot de eerste methode die op een reistijd van 6 minuten en 42 seconden 

uitkomt. De reistijd berekend volgens de tweede methode is nauwkeuriger en is daardoor 

betrouwbaarder. Het probleem is echter dat de reistijd van alle voertuigen voor een grotere 

periode niet ineens kan worden berekend. Hierbij ontstaan diverse problemen, zoals: de 

tijdstippen waarover geen of weinig metingen beschikbaar zijn (met name de nachtperiode). 

Deze problemen blijven in dit rapport buiten beschouwing. Aanbevolen wordt om deze 

methode verder te onderzoeken. 

Het verschil tussen de resultaten van beide methodes is echter te verwaarlozen, wanneer er 

reistijdgemiddelden over een langere periode (enkele uren) worden berekend, zoals in dit 

onderzoek, waar periodes van 2, 6 en 7 uur zijn geselecteerd 

Daarom is in dit onderzoek ervoor gekozen om de eerste methode toe te passen. De 

berekeningswijze is minder complex en de perioden waarover de reistijdgemiddelden 

worden berekend, zijn relatief lang, namelijk enkele uren. 

 

9.2 Vergelijking reistijden uit het kentekenonderzoek en FCD 

In deze paragraaf vindt een vergelijking plaats van de resultaten van de reistijden uit het 

kentekenonderzoek en de reistijden uit de FCD en er wordt onderzocht of de resultaten uit 
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Figuur  9.1. Reistijden per traject 

de FCD al of niet significant verschillen met de referentiedata uit het kentekenonderzoek. Er 

wordt ingegaan op de verschillende variabelen die van invloed kunnen zijn op de reistijden. 

  

De reistijden die zijn berekend met data uit het kentekenonderzoek en met FCD zijn beide 

in een grafiek afgebeeld, zie figuur 9.1. Dit figuur bestaat uit de 21 trajecten waarover de 

gemiddelde reistijd is berekend. Hieruit kan worden opgemaakt dat de reistijden van FCD 

en uit het kentekenonderzoek niet aan elkaar gelijk zijn.  
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t-testlaat echter zien dat de gemiddelde reistijden niet significant verschillen (p = 0,40 met 

N=21), waardoor mag worden aangenomen dat er geen systematisch verschil is tussen de 

gemiddelden. Er is gebruik gemaakt van een N=21; hierbij moet worden opgemerkt dat een 

gepaarde t-toets een minimum vereist van N=30 voor een betrouwbaar resultaat. 
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Figuur  9.2. Reistijden per dagdeel 

Om hier een beter begrip van te krijgen, zijn de gemiddelde reistijden over trajecten verder 

uitgesplitst in dagdeel, lengte van het traject en het type weg waarover het traject loopt. Als 

eerste is gekeken naar het dagdeel van de meting. In figuur 9.2 zijn de reistijden tegen 

elkaar uitgezet per dagdeel.  

Hierbij valt op dat de FCD in de nacht extreem hoge reistijden tonen, terwijl mag worden 

aangenomen dat er in de nachtperiode sprake is van free flow, wat betekent dat er geen 

sprake van vertraging is. In de ochtendspits is echter het omgekeerde het geval. FCD laat 

korte reistijden zien, waar het kentekenonderzoek lange reistijden registreert. Uit een 

gepaarde t-test voor de verschillende dagdelen, zie tabel 9.3, blijkt dan ook dat de 

gemiddelde reistijden in de nacht en de ochtendspits significant verschillen van elkaar en 

dus systematische verschillen vertonen (p < 0,000).  

 

Reistijden 

Dagdeel Tijd Gepaarde t-toets -  Sign. Aantal 

Nacht  0:00-7:00 0,000 N=21 

Ochtendspits 7:00-9:00 0,000 N=21 

Middag  9:00-16:00 0,279 N=21 

Avondspits  16:00-18:00 0,189 N=21 

Avond  18:00-24:00 0,772 N=21 

Tabel 9.3. Resultaat gepaarde t-test voor reistijden per dagdeel 
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Wanneer de verschillende trajecten op lengte worden gegroepeerd, blijkt dat de reistijden 

niet significant verschillen, zie tabel 9.4. Dit betekent dat de trajectlengte geen invloed heeft 

op het verschil in reistijd tussen de FCD en het kentekenonderzoek.  

 

Reistijden  

Lengte traject  Gepaarde t-test - Sign. Aantal 

< 3km 0,236 N=25 

3 – 6 km 0,302 N=40 

6 – 9 km  0,287 N=30 

> 9 km 0,471 N=10 

Tabel 9.4. Resultaat gepaarde t-test voor lengte van 

het traject 

 

Het type weg waarover het traject loopt, kan van invloed zijn op de reistijden. Zo kan het zijn 

dat over een autosnelweg een constantere snelheid wordt gereden dan op niet-

autosnelwegen. Daarom is er voor de trajecten onderscheid gemaakt in type wegen. Hierbij 

zijn de trajecten in drie categorieën verdeeld: trajecten die volledig over snelwegen gaan, 

trajecten die volledig stedelijke wegen volgen en een combinatie van beide waar een 

gedeelte van het traject over stedelijke wegen gaat en gedeeltelijk over snelwegen. Een 

gepaarde t-test laat zien dat er geen significant verschil is, hoewel de gemengde trajecten 

met p = 0,061 bijna significant verschillen, zie tabel 9.5. De grens ligt normaliter op p=0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Regressieanalyse 

Op grond van de t-toets resultaten kan worden geconstateerd dat er enig verschil bestaat 

tussen de reistijden, afkomstig uit het kentekenonderzoek en uit de FCD van TomTom. Om 

deze afwijking te verklaren, wordt er een regressieanalyse uitgevoerd. Hiermee kunnen 

afzonderlijke variabelen worden onderzocht die effect kunnen hebben op het eindresultaat. 

Ook is het mogelijk om te bepalen hoeveel effect een variabele heeft op de afwijking. 

Hiervoor is gekeken naar de gemiddelde snelheden over de trajecten. Als eerste wordt er 

een regressieanalyse uitgevoerd voor de snelheden over trajecten, waarbij de FCD-

Reistijden 

Type weg Gepaarde t-test - Sign. Aantal 

Snelweg 0,235 N=15 

Stedelijk 0,745 N=40 

Gemengd 0,061 N=50 

Tabel 9.5. Resultaat gepaarde t-test voor type weg 
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snelheid wordt vergeleken met de werkelijke snelheid over een traject. Vervolgens wordt er 

een regressieanalyse uitgevoerd met meerdere variabelen die invloed kunnen hebben op 

de gemiddelde snelheden over een traject.  

Een regressieanalyse is een statistische techniek voor het analyseren van data waarin 

(mogelijk) sprake is van samenhang tussen verschillende variabelen. Voor de 

regressieanalyse op snelheden over trajecten wordt de gemiddelde snelheid, berekend op 

basis van het kentekenonderzoek, als werkelijke gemiddelde snelheid aangenomen. Om te 

bekijken wat de directe afwijking is van de FCD-snelheid, is het volgende regressiemodel 

opgesteld met N=105 waarbij de reistijden zijn verdeeld naar dagdelen:  

 

bXaY 
^

  (1) 

Waarbij: 


^

Y   de voorspelde gemiddelde snelheid gemeten door het kentekenonderzoek; 

a   het snijpunt van de regressielijn met de verticale as, de intercept; 

b   de helling van de regressielijn; 

X   de gemiddelde snelheid gemeten door de FCD van TomTom. 

 

Tabel 9.6 geeft de R square weer tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. De 

R square is de goodness-of-fit, welke aangeeft hoe goed de data zijn geclusterd rond de 

geschatte regressielijn. Deze heeft een uitermate lage waarde van 0,001.  

 

Model R R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,033
a
 ,001 18,658 

Tabel 9.6 Samenvatting regressiemodel 

 

In Tabel 9.7, laat nog eens coëfficiënten voor a en b  zien voor deze enkelvoudige 

regressieanalyse. Hieruit volgt dat de FCD-snelheid niet significant (p=0,741) is en dus 

onbruikbaar. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat deze enkelvoudige 

regressieanalyse geen goede voorspeller is voor de reistijd op basis van de FCD van 

TomTom.  

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 56,948 5,678  10,030 ,000 

X -,035 ,105 -,033 -,332 ,741 

Tabel 9.7. Schattingresultaten voor het regressiemodel 
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Omdat dit regressiemodel geen goede voorspelling geeft, worden er meerdere variabelen 

toegevoegd. Er wordt onderzocht wat de invloed kan zijn van verschillende variabelen op de 

FCD-snelheid. Er wordt gekeken wat de voorspelde waarde is voor de gemiddelde snelheid 

die door FCD wordt gemeten. Deze storingsfactor kan bestaan uit losse variabelen of uit 

een interactie tussen variabelen en de gemiddelde snelheid van FCD. De variabelen die 

invloed kunnen uitoefenen op de voorspelde waarde van de gemiddelde FCD-snelheid zijn 

de lengte van het traject, dagdeel en type weg. Het volgende regressiemodel is gebruikt: 

 

XZbZbZbbZbZbZbaY )( 382715432211

^

   (2) 

Waarbij: 


^

Y   de voorspelde gemiddelde snelheid gemeten door het kentekenonderzoek; 

a   het snijpunt van de regressielijn met de verticale as, de intercept; 

nb   de helling van de regressielijn voor n; 

1Z   de lengte van het traject; 

2Z   het dagdeel van de meting; 

3Z   het type weg waarover het traject loopt; 

X   de gemiddelde snelheid gemeten door de FCD van TomTom. 

 

In dit regressiemodel geeft de term XZbZbZbb )( 332211  aan dat de bijdrage van 

X aan Y mede wordt bepaald door de waarde van nZ . Wanneer bij meervoudige regressie 

van Y op de onafhankelijke variabelen nZ , X  en het product nXZ de toevoeging van de 

derde term nn XZb aan het model statistisch significant is, dan wordt de interactie-hypothese 

door de data ondersteund. Binnen dit regressiemodel kan voor elke variabele worden 

bekeken welke invloed deze heeft op Y . Voor het volledige regressiemodel wordt de 

volgende formule gebruikt: 

 

XZbXZbXZbXbZbZbZbaY 3827164332211

^

   (3) 

Waarbij  


^

Y  de voorspelde gemiddelde snelheid gemeten door het kentekenonderzoek; 

a   het snijpunt van de regressielijn met de verticale as, de intercept; 

nb   de helling van de regressielijn voor n; 

1Z   de lengte van het traject; 

2Z  het dagdeel van de meting; 

3Z   het type weg waarover het traject loopt; 

XZ1   de interactieterm van de lengte van het traject en de FCD-snelheid van TomTom;  

XZ2   de interactieterm van de periode van de meting en de FCD-snelheid van TomTom;  
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XZ3  de interactieterm van het type weg waarover het traject  en de FCD-snelheid van 

TomTom;  

X   de gemiddelde snelheid gemeten door de FCD van TomTom. 

 

In deze vergelijking worden de nZ ’s de hoofdeffecten (“main effects”) genoemd en XZn ’s 

de interactie-effecten.  

 

Bij de regressieanalyse van de snelheden over trajecten zijn 105 verschillende records (21 

trajecten opgespitst per 5 dagdelen) meegenomen, waarvoor de relatie tussen de 

gemiddelde snelheid van het kentekenonderzoek en de gemiddelde snelheid uit FCD wordt 

bepaald. Doordat er verschillende variabelen kunnen meespelen, worden deze opgenomen 

in het regressiemodel, waardoor per variabele kan worden bepaald wat de invloed is op de 

gemiddelde snelheid van FCD. In deze meervoudige lineaire regressie is het effect van de 

snelheid van FCD (km/uur), lengte van het traject (meter), dagdeel (5 categorieën) en het 

type weg (3 categorieën) geanalyseerd. Voor de gecategoriseerde variabelen zijn 

dummyvariabelen gebruikt, voor dagdeel vier en voor type weg twee variabelen.  

 

Voor het type weg is de codering uit Tabel 9.8 gebruikt. 

 

Categorie\variabele Typeweg_dum_half Typeweg_dum_snel 

Stedelijk 0 0 

Gemengd 1 0 

Snelweg 0 1 

Tabel 9.8 Dummycoding voor het type weg 

 

En voor het dagdeel de dummycodering uit Tabel 9.9 gebruikt. 

 

Categorie\  

variabele 

Dagdeel_ 

dum_Nacht 

Dagdeel _ 

dum_Ospits 

Dagdeel _ 

dum_Aspits 

Dagdeel _ 

dum_Avond 

Middag 0 0 0 0 

Nacht 1 0 0 0 

Ochtendspits 0 1 0 0 

Avondspits 0 0 1 0 

Avond 0 0 0 1 

Tabel 9.9 Dummycoding voor de dagdelen 
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Deze dummyvariabelen zijn meegenomen in de regressieanalyse, waardoor voor elke 

mogelijke categorie variabelen zijn gecreëerd. Zodoende ontstaan er 17 verschillende 

variabelen. Hierdoor zijn er per variabele 6 records, dit is de ondergrens voor 

regressieanalyse. Daarom wordt voorgesteld om in een verdere studie de regressieanalyse 

uit te voeren met meer records per variabele. Om het regressiemodel te gebruiken voor een 

specifieke categorie, om een schatting te maken, worden de juiste dummywaarden 

ingevuld.  

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,923 ,853 ,848 7,24 

Tabel 9.10 Samenvatting regressiemodel aan de hand van het STEPWISE methode. 

 

Tabel 9.10 geeft de R square weer tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Er 

is gebruik gemaakt van de Stepwise methode. Hierbij worden variabelen stapsgewijs 

ingevoerd in het model maar ook weer verwijderd als de F-waarde te klein wordt. Als 

criterium bij de opname geldt de F-waarde bij een significantieniveau p<0,05. Het model 

stopt met rekenen wanneer er geen extra variabelen worden toegevoegd. In dit geval is dit 

na de derde variabele die is toegevoegd. Hieruit blijkt dat na de derde keer de adjusted R 

square van het regressiemodel 0,848 is. Met andere woorden; ongeveer 84% van de 

variantie in de gemiddelde snelheid berekend door het kentekenonderzoek kan verklaard 

worden door de verschillende, nZ en X , variabelen.  

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 30611,961 3 10203,987 195,057 ,000
c
 

 Residual 5283,588 101 52,313   

 Total 35895,549 104    

Tabel 9.11. De ANOVA van het regressiemodel 

 

De F-test in de ANOVA tabel (tabel 9.11) toetst de nulhypothese: alle regressiecoëfficiënten 

nb zijn 0. Uit de analyse komt naar voren dat er een significant lineaire relatie is tussen de 

gemiddelde snelheid gemeten door het kentekenonderzoek en minstens één van de 

onafhankelijke variabelen. Dit betekent dat er een lineaire relatie is. 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 55,190 2,238  24,658 ,000 

Snelheid_Lengte ,155 ,007 1,353 23,555 ,000 

Lengte -8,626 ,601 -1,151 -14,349 ,000 

Typeweg_dum_snelw 6,454 3,237 ,122 1,994 ,049 

Tabel 9.12 Schattingsresultaten voor het regressiemodel 
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 In Tabel 9.12 in de kolom onder B staan de berekende ib ’s. Zo blijkt dat er drie variabelen 

significant invloed uitoefenen op de FCD-snelheid. Dit zijn de interactievariabelen FCD-

snelheid maal de lengte van een traject, de lengte van een traject en wegtype snelweg.  

Een toename van 1 km van het traject leidt tot een daling van 8,626 km/uur (zie regel met 

lengte) en samen met de FCD-snelheid een toename van 0,151 km/uur per 1 km lengte.  

Deze variabelen blijken onafhankelijke voorspellers te zijn van de gemiddelde snelheid, 

gemeten op basis van het kentekenonderzoek. Met behulp van de gegeven 

regressiecoëfficiënten uit de tabel 9.12 kan de lineaire vergelijking ingevuld worden. Als 

voorbeeld wordt de gemiddelde snelheid berekend van een traject van 5,0 km in de 

avondspits over een snelwegtraject, waar op basis van FCD een gemiddelde van 50 km/uur 

is berekend. Hieruit volgt de volgende berekening  

 

264,47454,6)5*626,8()5*50(155,019,55   km/uur 

 

De voorspelde gemiddelde snelheid is 47,264 km/uur, terwijl de snelheid op basis van FCD 

op 50 km/uur uitkwam. 

Uit de schattingsresultaten uit tabel 9.13 is dus te achterhalen wat de waarden zijn voor de 

nb ’s. Omdat verschillende dummyvariabelen zijn gebruikt, is het aantal variabelen in het 

regressiemodel gestegen. Voor elke nb waar een dummyvariabele is gebruikt, zijn meerdere 

b waarden mogelijk. Deze waarden zijn afhankelijk van wat er gevraagd wordt. Zo is er per 

dummyvariabele, en dus per situatie, een verschillende parameter.  

Uit het voorbeeld blijkt ook hoe de dummyvariabelen worden gebruikt. Het type weg heeft 3 

categorieën en is verdeeld naar twee dummyvariabelen. In dit voorbeeld wordt de 

gemiddelde snelheid op snelwegtrajecten gevraagd. Hiervoor wordt de betreffende 

dummyvariabele op 1 gesteld, waardoor de formule voor het voorbeeld snelwegtrajecten er 

zo uit komt te zien:   )1*462,6( .  

 

Conclusie 

De gemiddelde reistijden op basis van FCD over de verschillende trajecten vertonen geen 

systematische verschillen met de gemiddelde reistijden, afkomstig uit het kentekenonderzoek. 

Wanneer echter de gemiddelde reistijden per dagdeel worden bekeken, dan blijken er in de 

nacht- en ochtendspits significante verschillen voor te komen in de data uit de beide 

meetmethoden. Verschillen in lengte van het traject en het type weg leveren geen systematische 

verschillen voor de reistijden op.  

Door middel van een regressieanalyse kan aan de hand van de snelheid op basis van FCD de 

werkelijke snelheid worden voorspeld. Er worden verschillende variabelen toegevoegd die van 

significante invloed zijn op het resultaat van de regressieanalyse. Het betreft de interactie tussen 
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FCD-snelheid en de lengte van een traject, de lengte van een traject en of een traject al of niet 

over een snelweg loopt. Aan de hand van dit regressiemodel kan 85% van de variantie in de 

gemiddelde snelheid worden verklaard door  deze drie variabelen. De FCD-snelheid heeft 

uitsluitend in de interactie term met de lengte van het traject invloed op de gemiddelde snelheid.  

Het is zinvol om in een vervolgonderzoek nog meer variabelen toe te voegen, zoals de 

gemiddelde toegestane maximum snelheid over een traject. 
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10. Vergelijking Puntsnelheden 

Onder puntsnelheid wordt de gemiddelde snelheid van voertuigen verstaan die in een 

tijdseenheid een punt passeren, gerekend in één rijrichting. Voor dit onderzoek zijn gegevens uit 

meetlussen, afkomstig uit de NDW vergeleken met gegevens van TomTom. Met deze vergelijking 

tussen de historische TomTom-data en NDW-data worden de verschillen tussen beide in kaart 

gebracht. Bovendien wordt gezocht naar een verklaring voor deze verschillen.  

 

Er wordt bekeken in hoeverre de gemiddelde snelheid van een wegsegment uit de FCD van 

TomTom de werkelijke snelheid is. Hiervoor wordt de gemiddelde snelheid over dezelfde periode 

van een wegsegment van TomTom vergeleken met de gemiddelde puntsnelheid van NDW, van 

een locatie die op hetzelfde wegsegment ligt. Als eerste wordt in paragraaf 10.1 de methode 

uitgelegd. Vervolgens word in 10.2 de vergelijking tussen de gemiddelde snelheden van FCD en 

puntsnelheden gemaakt. In 10.3 wordt aan de hand van een regressiemodel een voorspeller voor 

de gemiddelde snelheid gezocht.  

 

10.1. Methode 

De ruwe data die zijn gebruikt voor de puntsnelheden, uitgedrukt op uurbasis, zijn door de 

NDW afgerond op hele kilometers per uur. Uit de NDW-gegevens blijkt dat er van sommige 

uren geen gegevens zijn. Dit betekent dat er dat uur geen meting heeft plaatsgevonden. 

Een uur waarover geen gegevens beschikbaar zijn, wordt niet meegenomen in de 

aggregatie naar dagdeel. Een dergelijk record is herkenbaar aan een gemiddelde snelheid 

van 0 km/u. Verder komen metingen van een gemiddelde snelheid van -1 km/uur voor. In 

de uren waarin dit voorkomt, is er geen voertuig geregistreerd. Dit kan met name ‘s nachts 

voorkomen. De uren met deze foutieve waarde zijn ook niet meegenomen in de aggregatie 

naar dagdeel. 

 

De aggregatie van puntsnelheden naar dagdeel verloopt volgens onderstaande functie. Dit 

is het harmonisch gemiddelde van de snelheid. Het is gebruikelijk om het harmonische 

gemiddelde te gebruiken bij de berekening van gemiddelden van verhoudingsgetallen. Het 

verhoudingsgetal hierbij is de lengte van het te meten stuk. (Indien de tijdsduur van de ritten 

gelijk zou zijn, dan wordt het rekenkundig gemiddelde gebruikt.)  

Voor de snelheid van FCD wordt naar het wegsegment gekeken. Ook hierbij is de lengte 

van het wegsegment constant en dus een verhoudingsgetal. Dus de gemiddelde snelheid is 

tot stand gekomen door het harmonisch gemiddelde van alle voertuigen die door TomTom 

zijn geregistreerd.  
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Er wordt gerekend met de gemeten passeersnelheden van voertuigen op een 

wegdoorsnede of wegsegment. Het harmonisch gemiddelde H bestaande uit positieve 

reële getallen nxxx ,...,, 21  > 0, is gedefinieerd als volgt: 





n

i ix

n
H

1

1
  (4) 

Met: 

H = Het harmonisch gemiddelde; 

ix  = De snelheid van voertuig i; 

n   = Het aantal meegenomen voertuigen.  

 

10.2. Vergelijking puntsnelheden uit NDW en FCD 

Hierna zullen de gemeten puntsnelheden uit de referentiedata van de NDW worden 

vergeleken met de gemiddelde snelheden uit de FCD. Er wordt onderzocht of de resultaten 

uit de FCD al of niet significant verschillen met de referentiedata van de NDW. Ook hier 

wordt ingegaan op de verschillende variabelen die van invloed kunnen zijn op de 

snelheden.  

 

Per variabele kan worden gezocht naar significante verschillen. Deze variabelen kunnen 

zijn het dagdeel, de maximum toegestane snelheid op het meetpunt en de lengte van het 

wegsegment van de FCD. In de middag- en avondspits ontbreken enkele metingen, 

vanwege een defect aan de meetlus op de locaties Kruisdonk (beide richtingen) en 

Meerssen (zuidelijke richting). Er wordt opgemerkt, dat bij een gepaarde t-toets per 

gemeten paar minimaal N=30 noodzakelijk is. Daarom wordt aangeraden om in een 

vervolgstudie deze toets nogmaals uit te voeren voor meer paren. 

 

Puntsnelheden 

Dagdeel Tijd Gepaarde t-test - Sign. Aantal 

Nacht  0:00u - 7:00u 0,005 N=16 

Ochtendspits 7:00u - 9:00u 0,157 N=16 

Middag  9:00u - 16:00u 0,054 N=15 

Avondspits  16:00u - 18:00u 0,001 N=14 

Avond  18:00u - 24:00u 0,055 N=16 

Tabel 10.1. Resultaat van de gepaarde t-test voor puntsnelheden per dagdeel 
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Figuur 10.1 gemiddelde snelheden per locatie per dagdeel 

In tabel 10.1 staan de resultaten van de gepaarde t-toets per dagdeel van de gemiddelde 

puntsnelheden en de gemiddelde snelheid per wegsegment. In figuur 10.1 zijn deze 

grafisch weergegeven. De snelheden in de nachtperiode en de avondspits verschillen 

significant.  

 

Puntsnelheden 

Max. toegestane snelheid Gepaarde t-test - Sign. Aantal 

max 50 km/uur 0,131 N=13 

max 70 km/uur 0,497 N=15 

max 90 km/uur 0,731 N=5 

max 120 km/uur 0,935 N=44 

Tabel 10.2. Resultaat van de gepaarde t-test voor puntsnelheden 

voor de maximum toegestane snelheid 

 

Kijkend naar de resultaten van de gepaarde t-toets per maximum toegestane snelheid op 

de meetlocatie, zie tabel 10.2, worden geen significante verschillen ontdekt tussen de 

gemiddelde puntsnelheden en gemiddelde snelheid per wegsegment. Ook de lengte van 

een wegsegment van TomTom kan invloed hebben op het verschil in resultaat tussen de 

gemiddelde snelheid van de FCD en de gemiddelde puntsnelheid van een meetlocatie op 

datzelfde wegsegment. Hoe langer het wegsegment, hoe groter namelijk de kans op een 

verschil in gemiddelde snelheid tussen de FCD en de lusmeting op dat wegsegment. 

Daarom is gekeken of er verschillen optreden wanneer de lengte van het wegsegment 

verandert. In tabel 10.3 zijn de resultaten weergegeven.  
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Puntsnelheden  

Lengte wegsegment  Gepaarde t-test - Sign.. Aantal 

< 100m 0,658 N=15 

100 < 200m 0,051 N=23 

200 < 300m 0,071 N=29 

>300m  0,001 N=10 

Tabel 10.3. Resultaat van de gepaarde t-test voor 

puntsnelheden per lengte van het FCD wegsegment 

 

Daarbij valt op dat de vergelijking tussen de gemiddelde puntsnelheden en gemiddelde 

snelheden over hetzelfde wegsegment over wegsegmenten langer dan 300 meter 

significant verschillen oplevert. Wegsegmenten tussen 100 en 300 meter verschillen niet 

significant, maar hebben een lage p (p = 0,051 en p = 0,071).  

 

10.3. Regressieanalyse voor puntsnelheden 

Naast een regressieanalyse op de gemiddelde snelheden over een traject kan ook een 

regressieanalyse worden uitgevoerd op puntsnelheden, afkomstig uit lusmetingen. Aan de 

hand van de regressieanalyse kan door gebruik te maken van variabelen de snelheid 

worden voorspeld op een bepaald moment en locatie. Om te bekijken wat de directe 

afwijking is van de FCD-snelheid, wordt het volgende regressiemodel gebruikt: 

 

bXaY 
^

  (5) 

 

Waarbij: 


^

Y  de voorspelde gemiddelde puntsnelheid gemeten door de NDW; 

a   het snijpunt van de regressielijn met de verticale as, de intercept; 

b   de helling van de regressielijn; 

X  de gemiddelde snelheid gemeten door de FCD van TomTom op een wegsegment. 

 

Hieruit volgt dat het model een R square van 0,892 heeft en de AVONA geeft weer dat deze 

significant is (p<0,000 met N=76). De schattingsresultaten in tabel 10.4 laten zien dat de 

FCD-snelheid een significante voorspeller is van de gemiddelde snelheid. De b  voor de 

FCD-snelheid is 0,881 en de constante is 15,462. Hieruit kan de snelheid worden voorspeld 

met de formule:  )(881,0462,15 snelheidFCDSnelheid  .  
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,462 3,060  5,054 ,000 

X ,881 ,035 ,945 24,952 ,000 

Tabel 10.4 Schattingsresultaten voor het regressiemodel 

 

Vervolgens wordt gekeken naar de invloed van meerdere variabelen op de puntsnelheid en 

de snelheid van FCD op een wegsegment. Dit zijn de lengte van het wegsegment, de 

toegestane maximum snelheid op een wegsegment en het dagdeel. Hiervoor wordt het 

volgende regressiemodel gebruikt:  

 

XZbZbZbbZbZbZbaY )( 3827154332211

^

   (6) 

Waarbij: 


^

Y  de voorspelde gemiddelde puntsnelheid gemeten door de NDW; 

a   het snijpunt van de regressielijn met de verticale as, de intercept; 

nb   de helling van de regressielijn voor n; 

1Z  de lengte van het wegsegment; 

2Z  de maximum toegestane snelheid op de meetlocatie; 

3Z  het dagdeel van de meting; 

X  de gemiddelde snelheid gemeten door de FCD van TomTom op een wegsegment. 

 

Er zijn tevens interactiefactoren die van invloed kunnen zijn op de FCD-snelheid van 

TomTom, welke zijn meegenomen in het model. Er worden dummyvariabelen gebruikt voor 

de variabelen dagdeel en de toegestane maximum snelheid op een wegsegment. De 

codering is in tabel 10.5 voor de toegestane maximum snelheid op een wegsegment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie\variabele MaxSnelheid- 

Wegs_dum_70 

MaxSnelheid- 

Wegs_dum_90 

MaxSnelheid- 

Wegs_dum_120 

Max Snelheid 50 0 0 0 

Max Snelheid 70 1 0 0 

Max Snelheid 90 0 1 0 

Max Snelheid 120 0 0 1 

Tabel 10.5 Dummycodering toegestane maximum snelheid  
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Voor de dagdelen is de dummycodering weergegeven in tabel 10.6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een regressieanalyse uitgevoerd voor de variabelen. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

Stepwise methode. De adjusted R square van het regressiemodel heeft een waarde van 

0,918. Met andere woorden; ongeveer 92% van de variantie in de gemiddelde snelheid 

berekend door de NDW kan verklaard worden door de verschillende, xZ en X . De F-toets 

uit de ANOVA geeft aan dat het model significant is (p < 0,000 met N=76). Dit betekent dat 

er een lineaire relatie is. In tabel 10.7 zijn de schattingsresultaten van het regressiemodel 

weergegeven. De Stepwise methode toont aan dat er 3 variabelen zijn die de snelheid 

significant voorspellen. Dit zijn de FCD-snelheid, de interactie van de FCD-snelheid met de 

wegsegmenten waar een maximum snelheid van 120 km/uur is toegestaan en de 

wegsegmenten waar een maximum snelheid van 90 km/uur is toegestaan.  

De waarden voor de a en xb ’s zijn te zien in tabel 10.7. De intercept a heeft een waarde van 

23,048.  

 

Conclusie 

Uit de vergelijking tussen de puntsnelheden van FCD en de referentiedata blijkt dat er 

systematische afwijkingen voorkomen in de nachtperiode en de avondspits. Tevens worden er 

systematische afwijkingen gevonden bij een vergelijking van de puntsnelheden, uitgaande van de 

lengte van het wegsegment, met name wanneer het wegsegmenten betreft met een lengte langer 

dan 100 meter.  

Categorie\variabele Periode_ 

dum_Ospits 

Periode_ 

dum_Mid 

Periode_ 

dum_Aspits 

Periode_ 

dum_Avond 

Nacht 0 0 0 0 

Ochtendspits 1 0 0 0 

Middag 0 1 0 0 

Avondspits 0 0 1 0 

Avond 0 0 0 1 

Tabel 10.6. Dummycodering voor de dagdelen 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 23,048 3,086  7,468 ,000 

SnelheidTT ,668 ,052 ,716 12,771 ,000 

SnelheidTT_MaxSn_d_120 ,159 ,032 ,295 5,033 ,000 

MaxtSnelheidWegs_dum_90 13,415 4,111 ,121 3,263 ,002 

Tabel 15.7. Schattingsresultaten voor het regressiemodel  
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Voor correctie van de FCD-snelheid wordt een regressiemodel voorgesteld. Als eerste laat een 

eenvoudig regressiemodel zien dat met alleen de FCD-snelheid de werkelijke snelheid kan 

worden voorspeld. Aan de hand van dit regressiemodel kan 89% van de variantie in de 

gemiddelde snelheid worden verklaard door de FCD-snelheid. Tevens is een regressiemodel 

voorgesteld waaraan meerdere variabelen zijn toegevoegd. Deze verklaart 91% van de variantie 

in de gemiddelde snelheid. De variabelen die in dit regressiemodel een voorspellende rol spelen, 

zijn de FCD-snelheid, de interactie van de FCD-snelheid met de wegsegmenten met een 

toegestane maximum snelheid van 120 km/uur en de wegsegmenten met een toegestane 

maximum snelheid van 90 km/uur. De rest van de variabelen spelen geen rol omdat deze niet 

significant zijn en worden daarom niet meegenomen in het model. Dit zijn de lengte van het 

wegsegment en de periode van de dag. Beide modellen laten zien dat de werkelijke snelheid ten 

minste met 89% van de variantie kan worden verklaard.  
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11. Vergelijking Intensiteiten 

 

Naast het vergelijken van snelheidsinformatie uit lusdata met FCD, is het belangrijk om een 

impressie te krijgen van hoe betrouwbaar intensiteiten uit FCD zijn. Dit helpt bij het analyseren 

van de betrouwbaarheid van FCD. Daarnaast kan er een uitspraak worden gedaan over het 

aandeel FCD-systemen op de weg. De algemene vraag luidt: hoe groot is de steekproef van 

TomTom in vergelijking met het totale verkeer dat de waarneemlocaties heeft gepasseerd? 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen intensiteiten op de puntmetingen en de intensiteit over 

(de belangrijkste wegen van) het wegennetwerk van Maastricht. De referentiedata komen uit de 

lusmetingen van de NDW en uit het kentekenonderzoek, welke ook zijn gebruikt voor het 

onderzoek naar de reistijden. In paragraaf 11.1 wordt gekeken naar de intensiteiten op 

puntmetingen. Daarna, in paragraaf 11.2, wordt een schatting gemaakt van de netwerkintensiteit 

van een deel van het Maastrichtse wegennet. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt de 

steekproefgrootte van TomTom vergeleken met intensiteitmetingen op verschillende punten in 

Maastricht.  

 

11.1 Vergelijking Intensiteiten op puntmetingen 

Er worden verschillende manieren van meten gebruikt om de totale verkeersomvang te 

berekenen en bij beide meetmethodes, lus- en camerameting, is er kans op foutmetingen. 

Bij lusmetingen kunnen voertuigen scheef over de lus rijden en bij camerametingen kan het 

voorkomen dat het kenteken niet wordt herkend, er geen kenteken is of omdat twee 

voertuigen te dicht op elkaar rijden. In figuur 11.1 zijn de intensiteiten van beide 

meetmethodes naast elkaar gezet. Een t-toets over de meetlocaties per dagdeel vertoont 

een significantie van 0,21 (N=15) . Dat houdt in dat er dus geen significant verschil bestaat 

tussen beide meetmethodes. Er mag worden aangenomen dat beide metingen hebben 

plaatsgevonden op basis van een representatief aantal voertuigen.  

Figuur 11.1. Intensiteiten uit de NDW en het kentekenonderzoek. 
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Van het FCD-wegsegment waar lus- of camerameting heeft plaatsgevonden, wordt tevens 

de intensiteit op basis van de FCD bepaald. TomTom geeft per wegsegment de grootte van 

de steekproef aan. Hiermee worden de gemiddelde reistijd en snelheid per wegsegment 

berekend.  

 

 

In 

tabel 11.1 zijn de absolute totalen en de gemiddelde totalen per uur weergegeven. Van de 

drie meetlocaties zijn de intensiteiten per dagdeel bij elkaar opgeteld. Er valt op dat het 

aantal FCD-systemen in de nacht en ochtendspits het laagste zijn. Dit kan worden verklaard 

doordat het aandeel FCD-systemen vooral worden gebruikt voor onbekende routes. In de 

ochtendspits rijdt voornamelijk woon-werkverkeer op de weg. Bestuurders nemen dagelijks 

dezelfde route en gebruiken zodoende in veel gevallen geen GPS. 

Het aandeel FCD-systemen van TomTom op de weg bedraagt gemiddeld 1,15% van het 

totale verkeer op de onderzochten punten. Hierbij moet worden vermeld dat deze intensiteit 

uitsluitend op snelwegen is gemeten.  

 

11.2 Netwerkintensiteit op basis van TomTom-data 

Nadat de intensiteit op verschillende punten is bepaald, wordt getracht om de intensiteit van 

TomTom over een deel van het wegennetwerk van Maastricht te achterhalen. Deze vraag is 

van belang om een beeld te kunnen scheppen van het aandeel van FCD over een groter 

gebied. Hiervoor worden verschillende methodes gebruikt. Naast een Doubly Constrained 

Model waarmee een Iterative Proportional Fitting plaatsvindt, wordt ook een fitting gebruikt 

van de intensiteit op verschillende wegsegmenten waarop lusmetingen hebben 

plaatsgevonden.  

 

Er kan aan de hand van een herkomstbestemmingsmatrix worden gemeten hoeveel trips 

zijn afgelegd van A naar B. Doordat er verschillende routes van A naar B kunnen bestaan, 

heeft er een verdeling van de trips over de routes plaatsgevonden. Doordat er in een 

netwerk wegen kruisen, zal de intensiteit per wegsegment verschillend zijn. Bij elke 

aansluiting zal de intensiteit door afslaand verkeer wijzigen. Er zijn daarom wegsegmenten 

 Abosulute waarden Gemiddelde per uur 

Dagdeel NDW Kentekenondz. FCD NDW Kentekenondz. FCD 

Nacht 0:00-7:00 23.549 25.762 389 3.364 3.680 56 

Ochtendspits 7:00-9:00 37.673 45.541 137 18.837 22.771 69 

Middag 9:00-16:00 119.614 129.550 1.341 18.516 17.079 192 

Avondspits 16:00-18:00 50.056 57.115 900 25.028 28.558 450 

Avond 18:00-24:00 77.925 89.628 1.001 12.988 14.938 167 

Tabel 11.1 Absolute en gemiddelde intensiteiten per dagdeel    
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Figuur 11.2. De meetlocaties van het gesloten 

netwerk 

gedefinieerd die van kruising tot kruising lopen. Daarnaast wordt in het netwerk op een 

aantal locaties de intensiteit gemeten. Het betreft hier de NDW-lusmetingen op de A2. Deze 

intensiteitmetingen geven de werkelijkheid weer. Daarom worden alle verschillende routes 

die over een wegsegment lopen waar een meetlus ligt, gefit totdat alle wegsegmenten een 

intensiteit hebben die in overeenstemming is met de intensiteit, gemeten op het 

wegsegment met de meetlus. Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt in paragraaf 11.5  

uitgelegd. Uiteindelijk worden deze intensiteiten op de wegsegmenten vergeleken met de 

gemeten intensiteiten op wegsegmenten van FCD door TomTom. 

 

11.3 Onderzoeksgebied 

 Als eerste is er een gesloten netwerk gekozen op de oostoever van de Maas. Gesloten wil 

zeggen dat alle toegangs- en uitvalswegen in het kentekenonderzoek zijn gemeten, enkele 

landwegen uitgezonderd. Het betreft hier in het noorden van het netwerk: Pasweg, 

Humcoven en Raar, in het oosten de Bemelerweg en in het zuiden de Eckelraderweg, 

Rijksweg en Oosterweg. Omdat de intensiteiten van deze lager geklasseerde toegangs- en 

uitvalswegen op basis van het kentekenonderzoek niet zijn te achterhalen, zijn de 

intensiteiten opgevraagd bij de desbetreffende gemeentes (Eijsden-Margraten, Meerssen 

en Maastricht), waarin deze wegen liggen. Het betreft gemiddelden per etmaal over maart 

2010. Voor de vergelijkbaarheid zijn ook de intensiteiten van het kentekenonderzoek naar 

gemiddelden per etmaal berekend. Nu is er dus een gesloten netwerk met 14 toegangs- en 

uitvalswegen waarover de intensiteit bekend is. In figuur 11.2 zijn de locaties weergegeven 

en in tabel 11.2 de namen van de meetlocaties. 

 



 

 

91 

In het gebied is sprake van drie soorten trips. Als eerste 

is er het verkeer dat het gebied doorkruist, het 

doorgaande verkeer. Dit zijn zuivere tellingen, waarbij 

twee metingen plaatsvinden, zowel het binnen komen 

als verlaten van het netwerk. Het grijze gebied in de 

tabel geeft de zuivere metingen aan die door het 

kentekenonderzoek zijn uitgevoerd. Per cel is bekend 

hoeveel trips zijn gemaakt. Daarom worden deze niet 

meegenomen als input voor de totalen van het Doubly 

Constrained Model. Deze worden later toegevoegd, 

nadat de iteratie heeft plaatsgevonden. Ten tweede zijn 

er de externe trips. Dit zijn de trips, het gebied inkomend 

en eindigend in het gebied of beginnend in het gebied en 

het gebied verlatend. Deze aantallen trips kunnen 

worden geschat. Er is vanuit gegaan dat het aandeel 

inkomende en uitgaande trips gelijk is. Het gevolg 

daarvan is dat in de herkomst-bestemmingsmatrix de 

herkomst- en aankomstaantallen gelijk aan elkaar zijn. 

Ten slotte zijn er nog de interne trips die zowel beginnen 

als eindigen in het gebied. Deze trips worden niet 

geregistreerd en kunnen zorgen voor een afwijking van de resultaten. 

Nummer  Locatie 

1 A2 Airport 

2 A79 

3 Noorderbrug 

4 Kennedeybrug 

5 Molenweg 

6 Akersteenweg N278 

7 A2 Gronsveld 

8 Pasweg 

9 Humcoven 

10 Raar 

11 Bemelerweg 

12 Eckelraderweg 

13 Rijksweg 

14 Oosterweg 

Tabel 11.2 Namen van de 

meetlocaties van het gesloten netwerk 
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Het intensiteitonderzoek heeft 14 herkomst- en aankomstlocaties, weergegeven in tabel 

11.3. De totalen zijn bekend, gedeeltelijk uit het kentekenonderzoek, gedeeltelijk geleverd 

door de verschillende gemeentes. Deze laatste zijn intensiteitgemiddelden van de lager 

geklasseerde ontsluitingswegen. Tevens is een deel van de cellen bekend vanuit het 

kentekenonderzoek (grijze gedeelte in tabel 11.3). Volgens opgave van de genoemde 

gemeenten is het aantal verkeersbewegingen in beide richtingen per etmaal op deze wegen 

even hoog. De lichtblauwe totalen zijn geschatte trips. Deze schattingen zijn nodig om de 

berekening met dit model uit te kunnen voeren. Deze geschatte waarden zijn gebaseerd op 

het type weg. Er is van uitgegaan dat er op de hoger geklasseerde wegen meer trips 

plaatsvinden. Vandaar de verdeling:  

 autosnelwegen (500 trips),  

 doorgaande wegen (250 trips) en  

 ontsluitingswegen (50 trips) 

Intensiteiten 

per etmaal    A
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Totaal 

     11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 

A2 noord 1               500 

A79 2               500 

Noorderbrug 3               250 

Kennedybrug 4               250 

Molenweg 5               50 

Akersteenweg 6               50 

A2 zuid 7               500 

Pasweg 8               3500 

Humcoven 9               4200 

Raar 10               1200 

Bemelerweg 11               1000 

Eckelraderweg 12               3500 

Rijksweg 13               4000 

Oosterweg 14               6000 

 Totaal 500 500 250 250 50 50 500 3500 4200 1200 1000 3500 4000 6000 25500 

Tabel 11.3 Lege herkomstbestemmingsmatrix voor de 14 locaties van het netwerk 
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Deze aantallen zijn aannames. Een meer realistische schatting kan worden bereikt door 

metingen uit te voeren. Bij de lichtblauw gearceerde totalen zijn nog niet de aantallen uit het 

grijs gearceerde vak in de tabel geteld. 

 

11.4 Doubly Constrained Model 

Een Doubly Constrained Model is een distributiemodel (Ortuzar et al. 2001). Met een 

distributiemodel wordt geprobeerd om het aantal trips te voorspellen in elke cel van een 

matrix op basis van de beschikbare informatie. Er bestaan verschillende distributiemodellen, 

afhankelijk van de probleemstelling. In dit onderzoek is informatie beschikbaar over de 

herkomsten en bestemmingen. Daarom is gekozen voor een “Doubly Constrained Model”. 

Hieronder volgt een korte uitleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is gebruikelijk om trippatronen in een studiegebied te presenteren door middel van een 

tripmatrix. Dit is een tweedimensionale reeks van cellen waar de rijen en kolommen alle 

locaties in het studiegebied representeren, zoals in tabel 11.4. De cellen in elke rij i bevatten 

de trips van de herkomst in die zone welke een bestemming in de corresponderende kolom 

hebben. Daarom is ijT  het aantal trips tussen herkomst i en bestemming j; de totale reeks is 

{ ijT } of T; iO is het aantal trips met vertrek in locatie i, en jD  is het aantal trips naar 

bestemming j. 

 

Het totaal van de trips in een rij is gelijk aan het aantal trips van de betreffende 

herkomstlocatie; het totaal van de trips in een kolom is gelijk aan het aantal trips naar de 

betreffende bestemmingslocatie. Deze randvoorwaarden kunnen als volgt beschreven 

worden:  

 

i

j

ij OT   

ji \  1 2 … j 
j

ijT  

1 11T  12T  ...1T  jT1  1O  

2 21T  22T  ...2T  jT2  2O  

… 1...T  2...T  ...3T  jT...  3O  

i 1iT  2iT  ...iT  ijT  iO  


i

ijT  1D  2D  3D  jD  TT
ij

ij   

Tabel 11.4. Notatie van een Doubly Constrained Model 
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j

i

ij DT   

 

In dit onderzoek is het aantal voertuigen op de bestemmings- en herkomstlocaties bekend. 

Daardoor is het mogelijk om aan elke locatie een aandeel van het totaal toe te delen. Deze 

verdeling vindt plaats op basis van de totalen in herkomst en bestemming, alsmede een 

kostenfactor. Deze kostenfactor kan worden gezien als de prijs die moet worden betaald 

voor het afleggen van een trip. Dit kan de afstand, de reistijd, een geldbedrag zijn of een 

combinatie hiervan. In dit onderzoek wordt het als een functie van de afstand gezien, 
)()( ijij ddf  met 0,2 . Deze waarde is gebruikt in het onderzoek. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat dit geen standaard waarde is. In een vervolgonderzoek is het zinvol 

om de   nauwkeuriger te bepalen aan de hand van werkelijke gereden trips. Hierdoor 

zullen de geschatte trips beter de werkelijkheid benaderen.  

Iteratie proces 

Een Double Constrained Model heeft tevens twee balancing factors, iA en jB . Deze 

hebben betrekking op het berekenen van een set van tussenliggende correctiecoëfficiënten, 

welke naderhand worden toegepast op de celinvoer van elke rij of kolom. De balancing 

factors moeten worden berekend zodat elke iO en jD goed zijn. Dit vindt plaats door een 

iteratief proces, welk als volgt kan worden omschreven:  

Er kan worden gesteld dat:  

)( ijjijiij dfDOBAT     (7) 

 

met  




j

ijjj

i
dfDB

A
)(

1
 en




i

ijii

j
dfOA

B
)(

1
   (8) 

1. Alle jB j  0,1  waarna alle iA worden berekend (8). Het berekenen van iA betekent 

dat de correctie van de iA wordt gevonden zodat alle herkomstaantallen passend zijn 

gemaakt.  

2. Met de berekende iA worden alle jB berekend (8), zodat de bestemmingaantallen 

kloppend worden gemaakt., 

3. Met de berekende jB worden opnieuw de iA berekend en daarna worden stap 2 en 3 

herhaald, totdat de verschillen kleiner zijn dan een vooraf bepaalde waarde.   

 

Om een beter begrip van deze methode te krijgen, wordt in bijlage 1 deze methode aan de 

hand van een voorbeeld uitgelegd.  
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De iteraties in dit onderzoek die zijn uitgevoerd voor de iA ’s en jB ’s zijn In tabel 11.5 

weergegeven. 

Daarbij is voor de kostenfactor de afstand tussen locaties gebruikt, welke aan de hand van 

de Google routeplanner, te vinden op www.maps.google.nl, is bepaald. Doordat de 

routeplanner voor verschillende routes meerdere alternatieven geeft, is de afstand van het 

traject met de kortste reistijd gekozen. Later in dit onderzoek worden deze alternatieve 

trajecten meegenomen. Voor de ijT ’s is de vijfde iteratie (na convergentie) gebruikt. Het 

resultaat van de ijT ’s is in tabel 11.12 weergegeven. Hieraan zijn de zuivere metingen uit 

het kentekenonderzoek toegevoegd, het grijze gedeelte in tabel 11.6. Het is duidelijk dat het 

grijze vak de meeste trips bevat. Dit is te verklaren omdat dit de belangrijkste 

ontsluitingswegen zijn van het netwerk en dus de plaatsten waar de meeste voertuigen 

passeren.  

 

 

Iteraties 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

A1 0,00116 0,00150 0,00142 0,00135 0,00132 B1 1,42530 1,30620 1,31308 1,36845 1,40200 

A2 0,00164 0,00208 0,00192 0,00185 0,00181 B2 2,09270 1,74328 1,88377 1,93322 1,96434 

A3 0,00232 0,00253 0,00250 0,00248 0,00247 B3 2,63337 2,77880 2,76453 2,75321 2,75007 

A4 0,00166 0,00162 0,00165 0,00167 0,00169 B4 1,78716 2,36346 2,05577 1,97468 1,93759 

A5 0,00160 0,00172 0,00173 0,00172 0,00171 B5 1,64344 1,83803 1,91628 1,90897 1,90496 

A6 0,00195 0,00196 0,00200 0,00202 0,00203 B6 1,96473 2,32327 2,39471 2,33772 2,30728 

A7 0,00079 0,00072 0,00075 0,00077 0,00078 B7 0,86092 1,15113 0,99511 0,94097 0,91558 

A8 0,00088 0,00112 0,00106 0,00103 0,00101 B8 1,24496 1,03743 0,98561 1,02562 1,05355 

A9 0,00090 0,00077 0,00075 0,00073 0,00072 B9 0,86247 0,51455 0,69452 0,75856 0,78747 

A10 0,00088 0,00032 0,00026 0,00024 0,00023 B10 0,33871 0,21613 0,23757 0,24495 0,25116 

A11 0,00084 0,00066 0,00066 0,00067 0,00067 B11 0,80766 0,79260 0,75414 0,75292 0,75314 

A12 0,00062 0,00060 0,00064 0,00066 0,00067 B12 0,76162 0,87184 0,83001 0,80002 0,78314 

 A13 0,00072 0,00065 0,00068 0,00070 0,00072 B13 0,80318 0,96877 0,88396 0,84729 0,82897 

A14 0,00063 0,00100 0,00107 0,00110 0,00112 B14 1,27319 1,34401 1,33276 1,29889 1,27779 

Tabel 11.5. De resultaten van de  iteraties voor de A’s en B’s 

http://www.maps.google.nl/
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11.5 Fitting 

Nu bekend is hoeveel trips  er van de ene locatie naar de andere worden gemaakt, worden 

de trajecten bepaald waarover deze trips hebben plaatsgevonden. Wanneer alle trajecten in 

kaart zijn gebracht, ontstaat er een routenetwerk waarbij in principe alle trajecten elkaar 

kruisen. Zoals al eerder gezegd, kan een traject over meerdere routes lopen. Doordat 

bekend is hoeveel trips er over de trajecten worden gemaakt op basis van het Doulby 

Constained Model, kan er worden berekend hoeveel trips over elk wegsegment worden 

gemaakt. Aangezien elke trip door één voertuig wordt gemaakt, is zodoende de intensiteit 

per wegsegment bekend. De wegsegmenten zijn begrensd door een kruising waar trajecten 

elkaar kruisen of door één van de uiteinden waar een meetlocatie ligt.  

 

Het aantal voertuigen wordt over alle routes verdeeld die de routeplanner aangeeft. Dit vindt 

plaats naar rato van de kans is dat een trip wordt ingedeeld op de bepaalde route. Dit gaat 

volgens de volgende formule: 
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Totaal 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A2 noord 1 10515 2218 5579 2439 602 813 3020 275 168 9 10 8 9 29 25695 

A79 2 2188 7170 4714 1915 353 373 917 155 213 12 27 18 20 63 18138 

Noorderbrug 3 5365 4784 9398 2530 685 490 695 54 50 3 38 19 21 66 24197 

Kennedybrug 4 2404 1870 2411 8777 727 1902 1855 18 17 1 32 20 24 134 20195 

Molenweg 5 756 589 860 808 1814 225 191 9 7 0 21 2 3 8 5293 

Akersteenweg 6 831 397 439 1885 209 2455 141 4 4 0 22 4 4 13 6406 

A2 zuid 7 3105 932 582 2084 172 152 3469 11 10 1 9 94 98 271 10989 

Pasweg 8 276 162 59 21 10 4 12 467 1822 78 151 86 106 312 3565 

Humcoven 9 152 200 49 18 6 4 11 1826 313 1072 148 77 93 273 4241 

Raar 10 9 11 3 1 0 0 1 76 1110 1 7 4 5 13 1241 

Bemelerweg 11 9 26 38 33 21 22 9 138 149 7 68 113 141 225 999 

Eckelraderweg 12 7 16 17 20 2 4 95 81 58 3 106 104 1491 1450 3453 

Rijksweg 13 8 19 20 24 2 4 100 94 69 3 131 1518 145 1811 3948 

Oosterweg 14 26 59 63 136 8 13 281 293 210 11 230 1432 1841 1332 5934 

 Totaal 25650 18453 24232 20690 4611 6460 10797 3500 4200 1200 1000 3500 4000 6000 134293 

Tabel 11.6 De resulterende herkomstbestemmingsmatrix 
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   (10) 

 

Waarbij: 

ip de kans dat een trip via route i  verloopt; 

i de reistijd (in minuten) bepaald door de routeplanner voor route i ; 

 algemene wegingsfactor voor de reistijd; 

i wegingsfactor voor type weg van route i . 

De i is handmatig vastgesteld door het aandeel type weg waarover de route loopt. Hierbij 

wordt aangenomen dat de kans groter is voor een hoger geklasseerde type weg dan een 

lagere. Daarom hebben routes die over een hoge geklasseerde weg lopen, een hogere i . 

Een voorbeeld hiervan is wanneer er twee alternatieve routes zijn, waarvan er een over een 

snelweg gaat en de ander over een landweg. Hierbij wordt aangenomen dat er meer 

voertuigen over de snelweg zullen rijden en daarom een hogere i krijgen. Voor de routes 

met snelwegen is een i  aangenomen van 0,8, tegenover een i van 0,5 voor route die 

over doorgaande wegen en een i  van 0,2 lager geklasseerde wegen.  

De  is bepaald door kalibratie op basis van een goodness-of-fit van wegsegmenten met 

werkelijke intensiteiten uit lusmetingen en de schatting van dezelfde wegsegmenten uit het 

Doubly Constrained Model met allocatie aan routes door middel van (10). De lusmetingen 

zijn afkomstig uit de NDW en geven de gemiddelden van een etmaal in maart 2010 weer, 

de corresponderende intensiteiten van het kentekenonderzoek en de opgevraagde 

intensiteiten van de verschillende gemeenten. Er zijn 10 wegsegmenten van het netwerk 

waarover metingen door de NDW hebben plaatsgevonden. Door het verschil tussen de 

voorspelde en gemeten (NDW) aantallen, kan de   worden gefit zodat er een zo klein 

mogelijk verschil ontstaat tussen de waargenomen en voorspelde aantallen. Deze methode 

heet in de statistiek “sum of squares due to lack-of-fit” (Brook,1985). Hierbij wordt gezocht 

naar de kleinste fout in de sum of squares, waarbij de volgende formule van toepassing is:  

 

 
x xx WVSS 2)(   (11) 

 

Waarbij: 

SS  sum of squares; 

xV  de voorspelde waarde voor x ; 

xW  de waargenomen waarde voor x . 

Hoe dit in de praktijk werkt, kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een 

voorbeeld. In figuur 11.3 staan twee trajecten A-A’ en B-B’ afgebeeld die elk over twee 
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routes kunnen lopen. Eén wegsegment vormt een onderdeel van zowel route 1 van Traject 

A-A’ als van route 2 van traject B-B’. Op dit wegsegment ligt tevens een meetlus. 

Het totaal aantal trips per traject is bekend. Vervolgens wordt de kans berekend, rekening 

houdend met het type weg ( i ) en de reistijd ( i ), hoeveel trips via route 1 en via route 2 

lopen.  

Vervolgens wordt het geschatte aantal trips over het wegsegment waar de meetlus ligt, 

vergeleken met de gemeten waarde. Deze waarden zullen naar verwachting in eerste 

instantie niet met elkaar overeenkomen omdat in eerste instantie de waade van  gelijk is 

aan 0.0. Nu wordt aan de hand van de sum of squares deze wegingsfactor zodanig 

aangepast (gefit), dat het aantal trips op het wegsegment met de meetlus zo dicht mogelijk 

in de buurt komt van de gemeten intensiteit. Deze geschatte wegingsfactor geldt voor alle 

routes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de   handmatig te veranderen, verandert de SS , waardoor wordt gezocht naar de 

kleinste SS . In dit onderzoek is de gefitte waarde 29,0  waarbij het verschil 8 

voertuigen is over de 10 verschillende wegsegmenten.  

 

Samengevat, is er nu een netwerk met 116 verschillende wegsegmenten waarvan de 

intensiteit is geschat op basis van het aantal routes dat over elk wegsegment loopt en op 

basis van de metingen op de meetlocaties aan de rand van het gebied.  

Van een aantal wegsegmenten zijn de werkelijke intensiteiten bekend, omdat op deze 

wegsegmenten lusmetingen hebben plaatsgevonden. Op basis hiervan zijn de intensiteiten 

op deze wegsegmenten naar de werkelijkheid gefit. Hierdoor zijn ook de intensiteiten op 

andere wegsegmenten veranderd, waardoor een betere benadering van de werkelijkheid 

Figuur 11.3 Voorbeeld van twee trajecten met een meetlus op een wegsegment.  
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Figuur 11.4. Aandeel FCD per wegsegment. 

 

voor het hele netwerk is ontstaan. Nu kan een vergelijking worden gemaakt met de 

intensiteiten van de FCD van TomTom op deze wegsegmenten en kan er een oordeel 

worden geveld over het aandeel van FCD.  

 

TomTom levert FCD per wegsegment. Een wegsegment van TomTom eindigt bij een 

verandering van de geometrie in de weg, bij een verandering van plaatsnaam of 

huisnummering of bij een kruising van wegen. Deze wegsegmenten zijn daardoor korter 

dan de wegsegmenten van het netwerk. Door verschillende wegsegmenten van TomTom 

samen te voegen, ontstaan vergelijkbare wegsegmenten. Alvorens te kunnen vergelijken, 

moet de intensiteit op het samengestelde wegsegment van TomTom worden berekend uit 

de intensiteiten van de individuele wegsegmenten, waaruit het samengestelde wegsegment 

is opgebouwd. Berekening vindt plaats door de individuele intensiteiten te wegen op basis 

van de lengte van deze segmenten.  

De intensiteiten van de FCD hebben betrekking op de periode 2 maart 2010 tot en met 9 

maart 2010. Vervolgens zijn hiervan de gemiddelden per etmaal berekend.  

 

Doordat er een complex netwerk is gevormd, mede door de veelheid aan alternatieve 

routes, zijn 45 van de 116 wegsegmenten met elkaar vergeleken. Over niet alle 

wegsegmenten zijn FCD verkregen van TomTom. Door de totale intensiteiten op de 45 

corresponderende wegsegmenten naast elkaar te leggen, is het resultaat hiervan, tabel 

11.7, dat de FCD van TomTom een dekking van gemiddeld 0,93% van het totale verkeer 

heeft. Per wegsegment bevindt dit percentage zich tussen 0,51% tot 1,80%, zoals 

weergegeven in figuur 11.4. De wegsegmenten waar zich het grootste aandeel FCD 

bevindt, zijn vooral wegsegmenten op de doorgaande wegen.  

 

Intensiteiten over netwerk 

FCD aandeel Totale verkeer 

7024 709.230 

Tabel 11.7 netwerk intensiteit in 

absolute waarden  
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Conclusie 

De intensiteitsmetingen op verschillende punten zijn afkomstig uit twee verschillende bronnen. Dit 

levert weliswaar verschillende resultaten op, maar geen significant verschil. De 

intensiteitsmetingen uit het kentekenonderzoek geven hogere waardes, waaruit kan worden 

geconcludeerd dat lusmetingen meer foutieve metingen opleveren. Het aandeel van de FCD van 

TomTom bedraagt 1,15% van het totale verkeer.  

Voor de berekening van het aandeel FCD in het totale verkeer binnen een gebied wordt een 

Doubly Constrained Model en een model voor de verdeling van de 

herkomstbestemmingsaantallen over de mogelijke routes gebruikt. Dit levert een aandeel van 

FCD in het totale verkeer op van 0,93%. Een relatief klein verschil met de intensiteit op 

puntmetingen, met dien verstande dat eerstgenoemde intensiteiten alleen op de hoogste 

categorie wegen worden gemeten.  

De methode die is gebruikt, heeft echter enkele gebreken. Zo is er geen volledig gesloten netwerk 

gebruikt. Er zijn kleine wegen en paden die toegang tot het gebied bieden waar geen metingen 

plaatsvinden. Daarnaast zijn de trips verdeeld uitsluitend naar afstand, terwijl de reistijd en het 

doel van de bestemming binnen het gebied tevens van belang kunnen zijn. Verder wordt in het 

model het interne verkeer niet meegenomen, wat eveneens van invloed is op de berekende 

resultaten. Tevens zijn verschillende aannames gedaan. Ten eerste, voor het aantal ontbrekende 

trips is een klein aantal gekozen. Dit aantal is onbekend en kan in wezen vele malen groter of 

kleiner zijn dan aangenomen. Ten tweede, is voor de beta een waarde gekozen die de 

werkelijkheid niet hoeft te representeren. Hoe groot deze invloed is, blijft echter onbekend. 

Hetzelfde geldt voor de waarden van alpha in het model voor het verdelen van de trips over de 

mogelijke routes. Daarom wordt vervolgonderzoek aanbevolen. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 

In dit rapport is de toepasbaarheid en betrouwbaarheid van Floating Car Data onderzocht. Hierna 

volgen de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Als eerste komt de toepasbaarheid van de 

gegevens aan de orde. Daarna volgen de conclusies die betrekking hebben op het 

betrouwbaarheidsonderzoek van de casestudie. Als laatste zijn enkele aanbevelingen gegeven 

voor toekomstig onderzoek op het gebied van FCD.  

 

Algemene conclusies ten aanzien van de toepasbaarheid van FCD 

FCD kunnen op verschillende manieren worden ingewonnen. Data afkomstig van GPS zijn het 

meest nauwkeurig, terwijl FCD van mobiele telefoons het grootste volume opleveren. 

Vergeleken met traditionele weggebonden meetsystemen, kan door middel van FCD potentieel 

meer gedetailleerde informatie worden verzameld. Het grootste voordeel is dat FCD op alle 

wegvakken over het hele wegennetwerk worden verzameld, dit in tegenstelling tot 

locatiegebonden meetpunten. Een ander voordeel ten opzichte van locatiegebonden sensoren is 

dat FCD herkomst/bestemmingsinformatie opleveren, alsmede informatie over de routekeuze. 

Deze informatie is van oudsher afkomstig uit dure onderzoeken, zoals visuele tellingen met een 

relatief grote foutenkans of cameraonderzoek.  

Het nadeel is dat er met FCD altijd slechts een deel van het totale verkeer op het netwerk wordt 

gemeten. Dit houdt in dat de kwaliteit van FCD, naast de nauwkeurigheid van de metingen, 

afhankelijk is van de grootte van het aandeel voertuigen dat FCD uitzendt. Er moet dus altijd 

rekening worden gehouden met aspecten als representativiteit en juistheid die zijn gerelateerd 

aan de grootte van de FCD-vloot. Om de kwaliteit van FCD te waarborgen, moeten deze 

aspecten bij gebruik van FCD worden gemeten. 

 

Er zijn verschillende toepassingen voor FCD. Zelfs in ruwe vorm kunnen FCD worden ingezet 

voor netwerkmanagement. Gekoppeld aan het wegennetwerk zijn FCD van grote waarde. 

Zodoende kan informatie worden ingewonnen over belangrijke kenmerken van elk wegsegment, 

zoals rijsnelheid, reistijd, doorstroming, verkeersintensiteit, etc. Snelheid en reistijd zijn eenvoudig 

te achterhalen, omdat er slechts een kleine steekproef nodig is voor een indicatie van de 

rijsnelheid of reistijd. Uit FCD is informatie te halen over de doorstroming op het wegennetwerk, 

knelpunten worden zichtbaar en ook geven FCD een beeld van de toegankelijkheid van 

gebieden. Deze toepassingen zijn interessant voor zowel overheden en commerciële partijen als 

onderzoeksinstituten en universiteiten.  

Door voortschrijdende technologische ontwikkelingen is uit FCD meer informatie te genereren 

(xFCD) doordat er meer informatie over het vertuig dat FCD uitzendt, beschikbaar komt.  
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Daarbij wordt de privacy van (de zenders van) FCD gewaarborgd door wetgeving. Bovendien 

moet de zender van FCD altijd op de hoogte worden gesteld wanneer zijn gegevens worden 

gebruikt. Voor de opslag van persoonsdata zijn (inter)nationale regels opgesteld. 

 

ATMS, ATCS en ATIS zijn intelligente transportsystemen en hebben als doel het verkeer veiliger, 

efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken. FCD kunnen uitstekend dienen als 

input voor met name ATMS en ATIS. Op termijn is dat ook mogelijk voor ATCS. Een ATCS heeft 

namelijk een bepaalde, constante hoeveelheid input nodig, welke tegenwoordig nog niet wordt 

bereikt door het nog te beperkte aantal FCD-systemen op de weg.  

ITS bieden in de toekomst grote mogelijkheden, maar voordat deze op grote schaal toegepast 

kunnen worden, dient er nog het nodige te gebeuren, zoals (inter)nationale standaardisatie van 

data en het waarborgen van de privacy van de weggebruiker. Naast genoemde juridische en 

technische aspecten, is er op organisatorisch gebied, zowel nationaal als internationaal nog veel 

afstemming nodig. 

 

Conclusies van het betrouwbaarheidsonderzoek 

Er is rekening gehouden met drie factoren tijdens het meten van de mate van betrouwbaarheid: 

van FCD, de gemiddelde reistijden als een indicator van de kwaliteit van verkeersinformatie, de 

gemiddelde snelheden waarmee congesties worden herkend en het FCD aandeel van het totale 

verkeer welke het mogelijk maakt om het totale verkeer te berekenen.  

1. Om de betrouwbaarheid van FCD vast te stellen, is gebruik gemaakt van historische GPS-data 

van TomTom. De casestudie laat gemengde resultaten zien. Uit een vergelijking met gegevens 

afkomstig uit een kentekenonderzoek blijkt, dat de reistijden over het algemeen 

overeenkomen; alleen in de nachtperiode en de ochtendspits is er een significant verschil 

geconstateerd. Het systematische verschil tussen de werkelijke snelheid en de FCD-snelheid 

kan wordt gecorrigeerd, gebruik makend van een regressiemodel. Aan de hand van de 

gemiddelde FCD-snelheid over een traject kan met behulp van verschillende variabelen, die 

significant invloed uitoefenen, de werkelijke snelheid worden voorspeld. Het betreft 

interactievariabelen tussen de FCD-snelheid en de lengte van het traject, het type weg en de 

lengte van het traject. Aan de hand van dit regressiemodel kan 85% van de variantie in de 

gemiddelde snelheid uit het kentekenonderzoek worden verklaard door deze drie variabelen.  

2. Om de betrouwbaarheid van de FCD-snelheid op verschillende locaties in het wegennetwerk 

te meten, is gebruik gemaakt van datasets, verkregen uit lusdata van het NDW. Uit de 

vergelijking volgt een systematische afwijking voor de nachtperiode en de avondspits. Tevens 

wordt een significant verschil waargenomen wanneer de lengte van het wegsegment waarop 

wordt gemeten, als uitgangspunt wordt genomen. In dit onderzoek waren relatief weinig 

meetgegevens beschikbaar. Daarom wordt voorgesteld om dit onderzoek te herhalen, maar 

met meer metingen.  
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Voor een systematische correctie kan met 89% van de variantie met uitsluitend de FCD-

snelheid de werkelijke snelheid worden verklaard. Een regressieanalyse met meerdere 

variabellen laat zien dat aan de hand van de snelheid, de interactie van de FCD-snelheid met 

de wegsegmenten met een toegestane maximum snelheid van 120 km/uur en de 

wegsegmenten met een toegestane maximum snelheid van 90 km/uur kan worden voorspeld.  

Wat betreft de toets voor het statistisch verschil, moet worden opgemerkt dat het aantal 

records niet ideaal was. Er geldt een minimum van n=30. Dit aantal is niet bij elke vergelijking 

gehaald. Daarnaast is gemeten over een periode van 8 dagen, terwijl voor meer adequate 

resultaten een langere periode nodig is. Voor toekomstig onderzoek wordt aangeraden om 

FCD met gegevens uit een kentekenonderzoek over langere periode te vergelijken, waardoor 

zowel lage FCD-aantallen als een korte periode worden uitgesloten.  

3. De intensiteitgegevens van de FCD, afkomstig uit GPS-en van TomTom zijn vergeleken met 

het puntmetingen over een heel netwerk. De referentiedata uit lusmetingen en uit het 

kentekenonderzoek vertonen onderling verschillen, terwijl deze theoretisch gelijk horen te zijn. 

Het verschil is echter niet significant. De lusmetingen geven over het algemeen een lager 

aantal dan de tellingen met behulp van een camera. Dat is praktisch alleen maar te verklaren 

doordat de meetlussystemen meer foutieve metingen doen. Het aandeel FCD is in de 

ochtendspits het laagst. Dit kan worden verklaard doordat automobilisten FCD-systemen 

vooral gebruiken op onbekende routes; het ochtendspitsverkeer betreft met name woon-

werkverkeer en vindt voornamelijk plaats op bekende routes. De FCD van het totale verkeer 

over de puntmetingen is gemiddeld 1,15%. 

Daarnaast is een vergelijking van de intensiteit die op basis van FCD is vastgesteld met de 

intensiteit van het totale verkeer in een gebied, blijkt dat het aandeel voertuigen dat FCD 

zendt, 0,93% bedraagt van alle voertuigen. Dit is slechts een klein verschil met het resultaat 

van eenzelfde vergelijking, alleen uitgaande van puntmetingen, enkel op snelwegen, in 

tegenstelling tot de berekende netwerkintensiteit waar ook lager geklasseerde wegen worden 

meegenomen.  

 

Er zijn enkele aandachtspunten ten aanzien van de methode die is gebruikt voor het berekenen 

van de intensiteit over een netwerk. In theorie moet er sprake zijn van een gesloten netwerk. 

Hiervan is in de praktijk echter nooit geheel sprake. Er zijn altijd wel enkele wegen welke toegang 

bieden tot het gebied, met als gevolg dat het aantal voertuigen die het gebied in en uit gaan niet 

exact kan worden vastgesteld. Ten tweede is er sprake van intern verkeer, waardoor er sprake is 

van verstoring van de berekende intensiteit op het netwerk.  

Voor de fitting waarmee de intensiteit over het gebied is berekend zijn verschillende aannames 

gedaan voor de alfa en beta De fitting kan worden verbeterd door het aantal wegsegmenten met 

lusmetingen waarover wordt gemeten, te verhogen en te spreiden over het gebied.  
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Om een beter begrip te krijgen van de intensiteit, gemeten met FCD, wordt geadviseerd om in 

een vervolgonderzoek alle gebruikte wegsegmenten te voorzien van FCD-informatie, zodat de 

berekende intensiteit op elk wegsegment kan worden vergeleken met werkelijke FCD-aantallen.  

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Hoewel het nog te vroeg is om te stellen dat FCD de huidige verkeersmeetsystemen kan 

vervangen, zouden overheden en wegbeheerders zich moeten afvragen of het investeren in 

nieuwe dure weggebonden meetsystemen wel de moeite waard is. FCD kan in de huidige staat 

de functionaliteit van de onflexibele, dure, rigide en onderhoudsgevoelige meetsystemen 

vervangen.  

Kijkend naar de toekomst blijft het aantal voertuigen dat FCD uitzendt, groeien, waardoor het 

steeds meer voor de hand ligt om ze in te zetten op het gebied van verkeersmanagement. Het is 

zeer aan te bevelen om onderzoeken te blijven uitvoeren naar de dekking en representativiteit 

van FCD. De relatie van FCD met intelligente transportsystemen zal in de nabije toekomst steeds 

nauwer worden. Deze systemen, gevoed met FCD, zullen van gelijke of zelfs betere kwaliteit zijn 

dan de huidige informatiesystemen.  

De vraag is dus niet of FCD de huidige meetsystemen gaat vervangen, maar wanneer dit gaat 

plaatsvinden. Voor overheden en wegbeheerders is het daarom verstandig om bij toekomstige 

investeringen in weggebonden meetsystemen dit alternatief te overwegen.  

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van FCD op basis van historische GPS-data, afkomstig van 

TomTom. Door deze data te vergelijken met diverse referentiedata, is gebleken dat FCD van 

TomTom daadwerkelijk waardevol kunnen zijn voor verschillende toepassingen. De 

geconstateerde significante verschillen in de huidige onderzoeken zullen in de toekomst vanzelf 

verdwijnen, bij een verdere groei van het aantal FCD-systemen op de weg. Tot die tijd zal de 

betrouwbaarheid en representativiteit een punt van aandacht blijven. Daarom wordt aanbevolen 

om FCD te blijven onderzoeken met recente data waardoor een uitspraak kan worden gedaan 

over de huidige stand van zaken rond de invoering van op FCD gebaseerde verkeerssystemen. 

De referentiedata die zijn gebruikt in dit onderzoek zijn enerzijds uitgebreid, maar hebben 

anderzijds ook hun limieten. Het kentekenonderzoek heeft veel data opgeleverd, echter slechts 

over een korte periode. De lusdata uit de NDW zijn voor de Provincie Limburg alleen beschikbaar 

op autosnelwegen. De intensiteiten afkomstig van gemeenten zijn geen exacte aantallen, maar 

geschatte. Daarnaast komen de intensiteiten op basis van lusmetingen en het 

kentekenonderzoek niet overeen. Aanbevolen wordt om referentiedata uit een 

kentekenonderzoek over een langere periode te gebruiken alsmede data uit lusmetingen met een 

betere geografische spreiding. Dit lost de tekortkomingen van de referentiedata op. De gebruikte 

FCD voor dit onderzoek kunnen worden uitgebreid, door gebruik te maken van ruwe, onbewerkte 
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FCD data. Dit levert rijkere data, waarmee naast reistijden, snelheden en intensiteiten ook 

herkomst-bestemmingsmatrices en routekeuzegedrag kan worden onderzocht.  

 

Daarnaast dient ook de toepassing van FCD, afkomstig uit mobiele telefoons nader te worden 

onderzocht. Het volume van deze data is vele malen groter dan FCD, afkomstig uit GPS-en. De 

meeste weggebruikers hebben immers een mobiele telefoon in hun voertuig. Hierdoor kunnen 

reistijden, snelheden en intensiteiten beter worden voorspeld. Een nadeel is dat de 

onnauwkeurigheid van deze data groter is dan de FCD, afkomstig uit GPS-en. Dat is met name 

het geval in verstedelijkte gebieden. Een onderzoek naar de toepassing van een combinatie van 

FCD afkomstig uit GSP en GSM is daarom gewenst. Verder moet er ook rekening mee worden 

gehouden dat niet-automobilisten, zoals (brom)fietsers en voetgangers een GSM op zak kunnen 

hebben, die FCD uitzendt. Onderzocht zou moeten worden, hoe deze zijn te elimineren, zodat 

bruikbare FCD overblijft, althans voor verkeersmanagementtoepassingen.   

 

Dit onderzoek toont aan dat FCD geschikt zijn voor allerlei toepassingen en verkeersanalyses. 

Ook is duidelijk dat er nog veel potentie zit in FCD. De verwachting is dan ook dat FCD op zijn 

minst een aanvulling zullen zijn op de huidige verkeersmeetsystemen en het is zeer wel denkbaar 

dat FCD deze systemen in de toekomst zullen vervangen. Intelligente transportsystemen zullen in 

de toekomst breed worden ingezet wanneer FCD ten volle worden benut. 
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Bijlage 1 

In deze bijlage wordt een voorbeeld gegeven van de methode die is gebruikt voor het verdelen 

van trips voor een Doubly Constraint Model.  

 

Er is een herkomst-bestemmingsmatrix van 3 bij 3 locaties opgesteld. De totalen van de 

herkomsten en aankomsten zijn bekend. Deze zijn in tabel 11.5 opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor de kostenfactor wordt de formule 
)()( ijij ddf   gebruikt met 0,2 . In dit voorbeeld 

wordt voor de kostenfactor de afstand tussen beide locaties gebruikt. De afstanden voor alle 

mogelijke trajecten zijn in tabel 11.6 opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 11.7 is de lege herkomstbestemmingsmatrix weergeven zoals die nu bekend is.  

 

Van \ naar Bestemming 1 Bestemming 2 Bestemming 3 Totaal 

Herkomst 1    200 

Herkomst 2    400 

Herkomst 3    400 

Totaal 500 300 200 1000 

Tabel 11.7. Een voorbeeld van een herkomstbestemmingsmatrix  

 

De volgende stap is het uitvoeren van het iteratieve proces waarbij de iA ’s en jB ’s worden 

bepaald. Als eerste worden de iA ’s bepaald met jB j  0,1  (Tabel 11.8). Dit betekent voor 

bijvoorbeeld 

25000
4

1*500*200)( 111111  dfDOBT j , voor 6666,612 T  en voor 250013 T . 

 

Herkomst Totaal Aankomst Totaal 

1O  200 1D  500 

2O  400 2D  300 

3O  400 3D  200 

Tabel 11.5 totalen van het herkomsten en aankomsten 

Van \ naar Bestemming 1 Bestemming 2 Bestemming 3 

Herkomst 1 2 3 4 

Herkomst 2 3 2 5 

Herkomst 3 4 5 2 

Tabel 11.6 afstanden tussen herkomst en bestemming 
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Van \ naar Bestemming 1 Bestemming 2 Bestemming 3 Totaal 

Herkomst 1 200*500*1/4 200*300*1/9 200*200*1/16 200 

Herkomst 2 400*500*1/9 400*300*1/4 400*200*1/25 400 

Herkomst 3 400*500*1/16 400*300*1/25 400*200*1/4 400 

Totaal 500 300 200 1000 

Tabel 11.8 Berekeningen van de eerste iteratieve stap 

 

Door ijT ’s zo uit te rekenen kunnen de iA ’s uitgerekend worden door  




j

ijjj

i
dfDB

A
)(

1
   (9) 

Waardoor 00585,01 A , 00722,02 A en 01072,03 A . Vervolgens worden de aan de hand van 

de iA ’s  de jB ’s uitgerekend. Dit levert het volgende resultaat op: 13437,11 B , 97714,02 B  en 

79300,03 B .  

Deze stap wordt herhaald zodat de iA ’s en jB ’s na genoeg zijn gestabiliseerd. De vijfde iteratie 

geeft al een voldoende resultaat. Het grootste verschil tussen de vierde en de vijfde iteratie is 

0,00063, kleiner dan 0.001 (als convergentiecriterium). Voor het voorbeeld zijn de waarde van de 

iA ’s en jB ’s weergegeven in tabel 11.9. 

 

Iteratie 1 2 3 4 5 

A1 0,00585 0,00543 0,00537 0,00537 0,00536 

A2 0,00702 0,00701 0,00693 0,00690 0,00690 

A3 0,01072 0,01152 0,01172 0,01177 0,01178 

B1 1,34370 1,14833 1,15014 1,15046 1,15054 

B2 0,97714 0,99415 1,00044 1,00220 1,00266 

B3 0,79300 0,75090 0,74100 0,73854 0,73791 

Tabel 11.9 Resultaten van de iteraties voor de A’s en B’s 

 

Met de iA ’s en jB ’s van de vijfde iteratie kunnen de ijT ’s uitgerekend worden aan de hand van 

)( ijjijiij dfDOBAT  . In tabel 11.10 is het resultaat weergegeven van alle ijT ’s.  

Van \ naar Bestemming 1 Bestemming 2 Bestemming 3 Totaal 

Herkomst 1 154 41 15 200 

Herkomst 2 154 208 22 400 

Herkomst 3 109 42 174 400 

Totaal 500 300 200 1000 

Tabel 11.10 De resulterende herkomstbestemmingsmatrix 
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