TOELICHTING RESULTATEN
SNELHEIDSMETING
Op verzoek van onder andere wijkraden wordt regelmatig op bepaalde wegvakken gedurende een paar
weken de rijsnelheid van passerende voertuigen gemeten. Na de meetperiode wordt de apparatuur
uitgelezen en wordt een excelsheet aangemaakt met de resultaten. Het betreft een veelheid aan gegevens,
waardoor het lastig kan zijn om de belangrijkste gegevens eruit te halen. In deze notitie wordt daarom
toegelicht hoe de gegevens geïnterpreteerd moeten worden en welke gegevens van belang zijn.
De tabbladen
De excelsheet kent veel tabbladen. Hieronder staat een toelichting op veel van deze gegevens en door
onderstrepen wordt aangegeven welke gegevens uit welke tabbladen het meest interessant zijn om te
beoordelen.
1. anz(Ge(D)
Op het eerste tabblad ‘anzGe(D)’ treffen we een samenvatting aan met de meest belangrijke gegevens.
De grafiek met de blauwe lijn laat per datum en tijdstip zien hoeveel verkeer er passeerde. Hieruit kan
afgelezen worden hoe de verdeling van de voertuigen over de dag is en bijvoorbeeld of er ook in de
nachtelijke uren nog relatief veel verkeer rijdt. Let op: het gaat niet om het aantal voertuigen, zie hiervoor
tabblad anzFa(D)
In de tabel onder de grafiek staat aan de linkerzijde aangegeven:
- De snelheidslimiet (in de bebouwde kom meestal 30 of 50)
- Het percentage snelheidsovertredingen. Het gaat hier om het aantal voertuigen dat zonder correctie
te hard rijdt. In geval van een maximumsnelheid van 30 km/u gaat het dus om alle voertuigen met
een snelheid van 31 km/u of harder.
- De locatie van de meting en de richting waarin is gemeten.
- De overige gegevens zijn niet relevant
Aan de rechterkant van de tabel staan weergegeven:
- Waarden (niet relevant): een voertuig kan meermaals gemeten worden bij een enkele passage. Dit
getal geeft het totaal aantal gemeten waarden aan.
- Voertuigen: het totaal aantal voertuigen dat gepasseerd is tijdens de meetperiode. Dit aantal gedeeld
door het aantal dagen dat de meting heeft plaatsgevonden geeft de verkeersintensiteit per dag aan.
- Vd (km/u): gemiddelde snelheid van alle gepasseerde voertuigen
- Vmax (km/u): de hoogst gemeten snelheid. Dit kan een enkel voertuig zijn (misschien wel een
ambulance met sirenes, maar kan ook een patroon zijn. Enkel de hoogst gemeten waarde is daarom
niet geschikt voor analyse.
- V85 (km/u): de snelheid waar 85% van van de gepasseerde voertuigen onder blijft . Dit getal wordt
door wegbeheerders vaak gebruikt om te beoordelen of de weginrichting passend is bij het
snelheidsregime. Gestreefd wordt naar een V85 waarde die ongeveer overeen komt met de
maximale snelheid. De waarde geeft weer hoe men de weg ervaart en wat men een veilige en
normale snelheid vindt. Wanneer de V85 ruim boven de maximale snelheid ligt, dan kan de oorzaak
zijn dat de weginrichting niet passend is en bijvoorbeeld een versmalling of drempels wenselijk zijn.
2. anzGe(T)
Weergegeven wordt het aantal gemeten waarden per uur. Dit tabblad is enkel relevant wanneer we willen
kijken wat er bijvoorbeeld met de verkeersintensiteit is gebeurd tijdens een omleiding of afsluiting elders.
Het zijn erg specifieke gegevens.

3. midmax(D) en midmax(T)
Deze grafiek en tabel laten zien in hoeverre de gemiddelde rijsnelheid afwijkt van de maximale snelheid.
Beoordeeld kan worden in hoeverre er veel extreme waarden voorkomen.

4. per(D) en per(T)
Niet relevant.
5. anzFa(D) en anzFa(T)
De grafiek (D) toont het aantal gepasseerde voertuigen per datum en tijdvak. AnzFa(T) geeft de absolute
aantallen per uur weer.
6. taUe
Niet relevant.
7. geBa(D) en geBa(T)
Staafdiagram en absolute aantallen snelheidswaarden die per snelheidscategorie laten zien hoe het
algemene snelheidsbeeld is.
8. geKr(D) en geKr(T)
Gelijk aan de tabbladen beschreven onder 7, met dat verschil dat een taartdiagram wordt getoond in
plaats van een staafdiagram.
9. geLi(D) en geLi(T)
Op tabblad ‘geLi(D)’ wordt evenals op de vorige tabbladen de snelheid geanalyseerd. De grafiek laat in
één oogopslag zien hoe de rijsnelheden zich verhouden en hoe de totaalverdeling is. geLi(T) toont
informatie die niet relevant/bruikbaar is.
10. Raw(T)
Hier wordt de ruwe data getoond, niet bruikbaar voor analyse.

