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MANAGEMENTSSAMENVATTING
Dit rapport omvat een uitgebreide evaluatie van de toepassingen die in 2019 reeds
geïmplementeerd en beproefd zijn in het kader van Talking Traffic, een samenwerking
tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 60 regionale en lokale overheden en
20 nationale en internationale bedrijven. Binnen Talking Traffic werken partijen samen om
de connectiviteit tussen voertuigen en verkeersinfrastructuur en data-uitwisseling tussen
verschillende actoren mogelijk te maken. Zo laat Talking Traffic de ontsluiting van 39
verschillende toepassingen (“use-cases”, “UC’s”) toe, die elk op hun eigen manier kunnen
bijdragen tot het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Talking Traffic: (i) de
verbetering van de verkeersdoorstroming; (ii) de verbetering van de verkeersveiligheid; en
(iii) de verbetering van de duurzaamheid, onder meer door vermindering van schadelijke
uitstoot, op stedelijk regionaal en nationaal niveau.
We analyseren vier groepen use-cases:
•

UC 1a: Het voortdurend verstrekken van in-car informatie over de actueel ter plekke
in de rijrichting geldende wettelijke maximum snelheid voor het voertuig;

•

UC 2: Het in-car verstrekken van potentieel
wegwerkzaamheden stroomafwaarts op de route;

•

UC 3a: Geconditioneerde prioriteit voor specifieke (groepen) verkeersdeelnemers bij
verkeerslichten;

•

UC
5:
Optimaliseren
van
verkeersregelinstallaties (iVRI’s).

verkeersstromen

gevaarlijke

middels

situaties

en

intelligente

Andere use-cases zijn voor 2019 nog niet opgenomen in de evaluatie, omdat ze nog niet
volledige werkende waren in 2019; omdat de beschikbare data te onnauwkeurig is om
uitspraken te doen over de effectiviteit van de use-case; of omdat er te weinig data
voorhanden is om een gedegen, kwalitatieve analyse uit te voeren.
De evaluatie richt zich in hoofdzaak op het bemeten van het effect van de verschillende
use-cases op het rijgedrag van de weggebruiker. De bevindingen die uit deze evaluatie
voortvloeien kunnen inzichten verschaffen in de mate waarin de Talking Traffic UC’s kunnen
bijdragen tot het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen (vlotter, veiliger en
duurzamer verkeer). Een kwantitatieve opschaling van deze bevindingen naar
verkeerskundige effecten en de maatschappelijke impact van de individuele use-cases is voor
2019 nog niet aan de orde. De schaal waarop deze UC’s werden uitgerold en bemeten was nog
niet van die aard om een gedegen opschaling mogelijk te maken. Voor UC 5 was het wel
mogelijk om globale verkeerskundige effecten op kruispuntniveau te gaan bepalen; deze zijn
dan ook opgenomen in de analyse.
Algemeen beschouwd vinden we aanwijzingen dat de geanalyseerde toepassingen een
positief effect kunnen hebben op het rijgedrag van individuele gebruikers en dus, bij
uitbreiding, op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen. Dit effect is niet in
alle gevallen eenduidig en valt niet altijd te kwantificeren. Het aanwezige datamateriaal lijkt
daarbij wel voldoende aan te tonen dat de communicatietechnieken en daaruit
voortvloeiende toepassingen functioneel werken en in staat zijn om een positieve impact te
genereren op de doorstroming, veiligheid en duurzaamheid van het verkeer. Meer definitieve

Talking Traffic - Evaluatie

7

uitspraken zijn daaromtrent nog niet mogelijk omdat het voor bepaalde UC’s niet altijd
mogelijk is het effect van de UC af te zonderen van het effect van andere externe factoren,
bij gebrek aan een betrouwbare controlegroep.
In wat volgt beschrijven we kort onze bevindingen per UC.
UC 1a: in-car signage van maximumsnelheden
UC 1a kan bijdragen aan de realisatie van een vlotter, veiliger en duurzamer verkeer middels
een betere naleving van de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid. De functionaliteit
van UC 1a biedt een extra hulpmiddel om de weggebruiker bewust te maken van zijn huidige
snelheid ten opzichte van de actueel ter plekke geldende snelheidslimiet.1 De hypothese die
we onderzoeken is of dit extra hulpmiddel, de continue in-car weergave van de actuele ter
plekke geldende snelheidslimiet, individuele gebruikers ertoe aanzet de snelheid aan te
passen aan de geldende limiet.
De effectmeting voor UC 1a wijst er op dat de functionaliteit van UC 1a enigszins bijdraagt
tot verbeterde naleving van de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid door de
gebruiker (en daarmee tot de realisatie van de beoogde maatschappelijke doelstellingen).
We observeren een significante toename in de naleving van de geldende maximumsnelheid op
die momenten waar we verwachten dat het effect van de continue in-car weergave het sterkst
zal zijn (bij wijziging in de geldende maximumsnelheid, of wanneer een gebruiker de geldende
maximumsnelheid overschrijdt).
UC 2: Potentieel gevaarlijke situaties en wegwerkzaamheden
De UC’s binnen UC2 werden voornamelijk opgezet met het oog op de verbetering van de
verkeersveiligheid, naast de verbetering van de verkeersdoorstroming en het verminderen van
de schadelijke uitstoot. De vroegtijdige melding van de potentieel gevaarlijke situatie kan de
gebruiker ertoe aanzetten om de snelheid vroegtijdig en geleidelijk aan te passen en kan
leiden tot een verhoogde waakzaamheid van de gebruiker voor een naderende gevaarlijke
situatie (in sommige gevallen nog voor er andere indicaties zijn van deze gevaarlijke situatie).
Voor de analyse van UC 2 richten we ons op de snelheidsaanpassing van de gebruiker tussen
het moment van melding en het moment waarop de gebruiker de daadwerkelijke potentieel
gevaarlijke situatie voorbijrijdt. Dit kan ons inzichten verschaffen in de mate waarin de
melding tot een vroegtijdige en geleidelijke aanpassing van de snelheid leidt. Concreet
behandelen we per type van potentieel gevaarlijke situatie drie onderzoeksvragen:
1. Past een gebruiker de snelheid aan de potentieel gevaarlijke situatie aan, tussen
melding en het voorbijrijden van de situatie?
2. Past een gebruiker de snelheid vroegtijdig aan, i.e. net na de melding? We
onderzoeken hierbij ook of een eventuele geobserveerde aanpassing van de snelheid
net na de melding niet reeds startte in de periode voorafgaand aan de melding.
3. Past een gebruiker de snelheid geleidelijk aan tussen melding en het voorbijrijden van
de situatie??

1

De functionaliteit van UC 1a is in geen geval gericht op handhaving/afdwinging van de naleving. De continue in-car weergave van de
snelheidslimiet is een extra hulpmiddel voor de weggebruiker zelf, met als gevolg dat naleving op vrijwillige basis verbetert door betere
informatieverstrekking.
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Ten aanzien van deze drie onderzoeksvragen observeren we (i) hoofdzakelijk een significante
aanpassing van de snelheid tussen het tijdstip van de melding en het voorbijrijden van de
situatie; (ii) die vroegtijdig is in de meerderheid van de gevallen (i.e. net na de melding) en
niet startte vóór de melding; en (iii) die bovendien ook geleidelijk is (i.e. gelijkaardig net na
melding dan net voor de situatie). De geobserveerde vroegtijdigheid en geleidelijkheid van
de snelheidsaanpassing wijst op het bestaan van een causaal verband tussen de in-car
melding en de waargenomen snelheidsaanpassing: de in-car melding zet gebruikers ertoe
aan de snelheid te verlagen. Indien de melding geen effect heeft op de
snelheidsaanpassing, zouden de waargenomen patronen in mindere mate aanwezig zijn.
UC 3a: geconditioneerde prioriteit bij intelligente verkeerslichten
UC 3a betreft het aanvragen en conditioneel toekennen van prioriteit aan kruispunten met
iVRI’s. Onze evaluatiemethodologie richt zich daarbij op de mate waarin de UC bijdraagt aan
een snellere doortocht over een met iVRI’s uitgerust kruispunt voor voertuigen met
conditionele prioriteit. Een belangrijke tekortkoming van de analyse is de beperkte dataset
door het kleine aantal voertuigen die deelnamen aan de meting. Hierdoor is het niet mogelijk
om de gemeten verschillen statistisch te gaan toetsen. De gevonden resultaten geven derhalve
louter een indicatie van een mogelijk effect. Aansluitende proeven, met meer voertuigen en
meer data, zijn daarom aangewezen om de bevindingen te staven.
De analyse wijst op een mogelijk positief effect van UC 3a op de reistijd van deelnemende
voertuigen: voor ritten waar geconditioneerde prioriteit mogelijk was, daalde de gemiddelde
reistijd met 7 à 10% (afhankelijk van het beschouwde traject), in vergelijking met ritten
zonder geconditioneerde prioriteit onder dezelfde lichtregelingsconfiguratie.
UC 5: Optimaliseren van verkeersstromen
UC 5 omvat een reeks praktijkproeven waarbij het regelproces van verkeerslichten werd
aangepast met het oog op de optimalisatie van de verkeersstromen langs die kruispunten.
Bestaande databronnen (zoals data uit tellussen) worden daarbij gecombineerd met nieuwe
databronnen (zoals geanonimiseerde voertuigdata via zogenaamde “CAM-berichten”) om zo
te komen tot relevante real-time verkeerskundige informatie die de basis kan vormen voor
een intelligent en geoptimaliseerd verkeerslichtregelproces.
De analyse focust zich op twee UC 5 proeven: 10 kruispunten op de N201 nabij Hoofddorp en
3 kruispunten op de Snipperlingsdijk in Deventer. Daarbij wordt het effect van de aanpassing
in het verkeerslichtregelproces op de doorstroming (via voertuigverliesuren, reistijd en
onnodige wachttijd), de verkeersveiligheid (via roodlichtnegaties) en duurzaamheid (via het
aantal stops) nagegaan.
Per proef stellen we het volgende vast:
•

N201: UC 5 heeft vooral positieve effecten gehad op de verkeersstromen die van
hoofdarm naar hoofdarm gaan op de N201. Het verkeer op de hoofdarm dient minder
lang te wachten dan voorheen en is sneller onderweg. Dat vertaalt zich ook in minder
roodrijders en minder stops. De positieve effecten op de hoofdarmen lijken ten koste
te zijn gegaan van de verkeersstromen van en naar de zijarmen.

•

Deventer: UC 5 heeft hier geleid tot algemeen positieve effecten, die zich vooral
lijken uit te spelen voor verkeer van of naar de zijarmen (al is de reistijd ook
gedaald over de volledige hoofdarm).
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De uiteenlopende effecten kunnen mogelijk worden toegeschreven aan het verschil in zone
waarin beide trajecten gelegen zijn: het Deventer-traject ligt binnenstedelijk, de N201
minder of niet. Bovendien is het zo dat de verkeerslichtregeling voor de Deventer-proef
voorspellend werkt (en dus meer geavanceerd dan de aangepaste lichtregeling voor de N201proef, wat een mogelijke verklaring kan bieden voor de betere resultaten.
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UITGEBREIDE MANAGEMENTSSAMENVATTING
Dit rapport omvat een uitgebreide evaluatie van de toepassingen die in 2019 reeds
geïmplementeerd en beproefd zijn in het kader van Talking Traffic, een samenwerking
tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 60 regionale en lokale overheden en
20 nationale en internationale bedrijven. Evaluatie is een essentieel onderdeel van het
Talking Traffic programma zodat kan worden nagegaan of de toepassingen die in het
programma uitgevoerd worden, bijdragen tot de maatschappelijke doelstellingen van Talking
Traffic, en zo de co-investeringen vanuit de publieke middelen verantwoorden. Deze
maatschappelijke doelstellingen zijn (i) de verbetering van de verkeersdoorstroming; (ii)
de verbetering van de verkeersveiligheid; en (iii) de verbetering van de duurzaamheid,
onder meer door vermindering van schadelijke uitstoot, op stedelijk regionaal en nationaal
niveau. Het einddoel van Talking Traffic is slim en zelfsturend verkeer waarbinnen voertuigen
en verkeersinfrastructuur met elkaar communiceren om zo een efficiënt mogelijke
verkeersafwikkeling bij verkeerslichten, op snelwegen en binnen stedelijke netwerken
mogelijk te maken.
Binnen Talking Traffic werken partijen samen om de connectiviteit tussen voertuigen en
verkeersinfrastructuur en data-uitwisseling tussen verschillende actoren mogelijk te
maken. Zo laat Talking Traffic de ontsluiting van 39 verschillende toepassingen (“usecases”, “UC’s”) toe, die elk op hun eigen manier kunnen bijdragen tot het realiseren van de
Talking Traffic doelstellingen. Deze omvatten in eerste instantie UC’s die gericht zijn op het
adviseren en informeren van de weggebruiker, aangepast aan diens persoonlijke situatie en
voorkeuren op een bepaald moment en locatie. Zo beogen deze use-cases het verhogen van
de waakzaamheid van de gebruiker en maken ze vroegtijdige anticipatie op een veranderde
verkeerssituatie mogelijk. In tweede instantie zijn er ook UC’s die gebruik maken van de
connectiviteit tussen voertuigen en infrastructuur om de werking van bestaande diensten,
zoals verkeerslichtregeling of prioriteitsverlening, te optimaliseren.
Dit evaluatiedossier betreft een praktijkonderzoek van de verschillende UC's,
weergegeven in onderstaande tabel, met als doel de mogelijk positieve effecten van deze
UC's in kaart te brengen en aan te tonen op een data-gedreven manier. Een kanttekening
hierbij is dat er voor bepaalde use-cases niet kon gewerkt worden met controle- en
testgroepen. Het is dus niet mogelijk om externe factoren zoals (audio-)visuele signalen niet
gerelateerd aan de UC’s, de staat van het verkeer, de weersomstandigheden, de
gemoedstoestand van de bestuurder, etc. in rekening te brengen in de analyse. Bijgevolg
kunnen de gevonden effecten niet met zekerheid toegeschreven worden aan de geanalyseerde
UC. Echter is er doorheen dit evaluatiedossier wel continu gestreefd naar het minimaliseren
van de invloed van externe factoren op de analyses, om een zo scherp mogelijke conclusie
neer te kunnen zetten.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use-cases, gegroepeerd in zes verschillende
groepen op basis van het toepassingsgebied. De term “in-car” duidt hier een applicatie aan
die de gebruiker via smartphone of de gebruikersinterface van het voertuig informeert tijdens
de rit. Niet alle use-cases worden besproken in dit document. Sommige use-cases waren nog
niet volledig werkende in 2019 en konden dus niet worden geëvalueerd (UC 4); voor andere
use-cases was de beschikbare data te onnauwkeurig om uitspraken te kunnen doen over de
effectiviteit van de use-cases (UC’s 1c, 1d en UC 6); ten slotte was er ook een use-case waar
te weinig data voorhanden was om een gedegen, kwalitatieve analyse uit te voeren (UC 3b).
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De UC's die in dit evaluatiedossier door bovenvermelde redenen niet geanalyseerd zijn, zullen
later dit jaar in een vervolgdossier uitgebreid aan bod komen.
Use
Case

Doel

Opgenomen in
evaluatie

Groep 1: In-vehicle signage en snelheidsadviezen
1a

Voortdurend verstrekken van in-car informatie over de actueel ter plekke in de
rijrichting geldende wettelijke maximum snelheid voor het voertuig.

1b

In-car informatie verstrekken over de actueel ter plekke geadviseerde snelheid vanwege
een verkeerssituatie op de route.

Ja, samen met
Groep 2

1c

In-car informatie verstrekken over de (overige) actueel en ter plekke geldende
inhaalverboden.

Nee

1d

In-car informatie vertrekken over de actuele en ter plekke relevante rijstrookconfiguratie
o.b.v. borden en verkeerstekens.

Nee

Ja

Groep 2: Potentieel gevaarlijke situaties en wegwerkzaamheden
2a

In-car informatie verstrekken over een actuele en potentieel gevaarlijke situatie op de
route.

Ja

2b

In-car informatie verstrekken over actuele geplande, ongeplande en dynamische
wegwerkzaamheden stroomafwaarts op de route.

Ja

Groep 3: Prioritering bij intelligente VRI’s
3a

Geconditioneerde prioriteit voor specifieke (groepen) verkeersdeelnemers bij
verkeerslichten

3b

Absolute prioriteit voor specifieke (groepen) verkeersdeelnemers bij verkeerslichten

Ja
Nee

Groep 4: In-car brengen van actuele VRI informatie
4

In-car actuele informatie verstrekken vanuit VRI’s

Nee

Groep 5: Optimaliseren van verkeersstromen
5

Optimaliseren van verkeersstromen middels VRI’s

Ja

Groep 6: In-car parkeerinformatie
6

In-car informatie verstrekken over parkeren:

Nee*

De evaluatie richt zich in hoofdzaak op het bemeten van het effect van de verschillende
use-cases op het rijgedrag van de weggebruiker. De bevindingen die uit deze evaluatie
voortvloeien kunnen inzichten verschaffen in de mate waarin de Talking Traffic UC’s kunnen
bijdragen tot het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen (vlotter, veiliger en
duurzamer verkeer). Een kwantitatieve opschaling van deze bevindingen naar
verkeerskundige effecten en de maatschappelijke impact van de individuele use-cases is voor
2019 nog niet aan de orde. De schaal waarop deze UC’s werden uitgerold en bemeten was nog
niet van die aard om een gedegen opschaling mogelijk te maken. Voor UC 5 was het wel
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mogelijk om globale verkeerskundige effecten op kruispuntniveau te gaan bepalen; deze zijn
dan ook opgenomen in de analyse.
De analyse van het effect van een UC op het rij- en opvolggedrag van een gebruiker wordt
mogelijk gemaakt door de continue data-inwinning op gebruikersniveau tijdens de
exploitatiefase van Talking Traffic. We beschikken over een rijke dataset van
geanonimiseerde ritten van individuele gebruikers van twee informatiediensten uit de Talking
Traffic waardeketen die ons toelaat het rijgedrag voor een bepaalde UC te analyseren.
Algemeen beschouwd vinden we aanwijzingen dat de geanalyseerde toepassingen een
positief effect kunnen hebben op het rijgedrag van individuele gebruikers en dus, bij
uitbreiding, op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen. Dit effect is niet in
alle gevallen eenduidig en valt niet altijd te kwantificeren (zoals ook verderop besproken
per UC). Toch lijkt het aanwezige datamateriaal voldoende aan te tonen dat de
communicatietechnieken en daaruit voortvloeiende toepassingen functioneel werken en
in staat zijn om een positieve impact te genereren op de doorstroming, veiligheid en
duurzaamheid van het verkeer.
In wat volgt gaan we dieper in op de evaluatie en bevindingen per UC, waarbij we kijken naar
UC 1a, UC 2, UC 3a en UC 5.
UC 1a: in-car signage van maximumsnelheden
Binnen UC 1a wordt de gebruiker op continue wijze geïnformeerd over de actueel ter plekke
geldende maximumsnelheid in de rijrichting van het voertuig, via een aanduiding in de
gebruikte in-car applicatie. De aangeduide snelheid betreft hier zowel de standaard
maximumsnelheid, als de dynamische maximumsnelheid. De informatie die in-car verschaft
wordt aan de gebruiker is daarbij continu afgestemd op de specifieke persoonlijke situatie
van de gebruiker (volgens tijd, plaats, route, voertuig, etc.). Naast de statische en
dynamische aanduidingen langs en boven de weg kan de weggebruiker zo op een meer directe
manier geïnformeerd worden over de ter plekke en op dat moment geldende
verkeersrichtlijnen omtrent maximum- en adviessnelheid.
UC 1a kan bijdragen aan de realisatie van een vlotter, veiliger en duurzamer verkeer
middels een betere naleving van de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid. De
functionaliteit van UC 1a biedt een extra hulpmiddel om de weggebruiker bewust te maken
van zijn huidige snelheid ten opzichte van de actueel ter plekke geldende snelheidslimiet.2
De hypothese die we onderzoeken is of dit extra hulpmiddel, de continue in-car weergave
van de actuele ter plekke geldende snelheidslimiet, individuele gebruikers ertoe aanzet
de snelheid aan te passen aan de geldende limiet. De verbeterde naleving door individuele
gebruikers zou dan leiden tot (i) een toename van de naleving van de snelheidslimiet (gemeten
door de ‘compliance ratio’, de fractie gebruikers die de actueel ter plekke geldende
snelheidslimiet naleeft) en tot (ii) een toename in de homogeniteit in de snelheid van alle
weggebruikers. Het effect op collectief rijgedrag kan dan op zijn beurt bijdragen aan een
veiliger, vlotter en duurzamer verkeer.

2

De functionaliteit van UC 1a is in geen geval gericht op handhaving/afdwinging van de naleving. De continue in-car weergave van de
snelheidslimiet is een extra hulpmiddel voor de weggebruiker zelf, met als gevolg dat naleving op vrijwillige basis verbetert door betere
informatieverstrekking.
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Figuur 1: Overzicht van de impactketen voor UC 1a

Een uitdaging bij de analyse van het effect van UC 1a op de naleving door weggebruikers
is de afwezigheid van een betrouwbare controlegroep – vergelijkbare weggebruikers die
niet werden blootgesteld aan de functionaliteit vervat in UC 1a. Hierdoor zijn we niet in staat
om naleving met continue in-car weergave van de actueel ter plekke geldende
maximumsnelheid te vergelijken met naleving zonder continue in-car weergave onder
vergelijkbare omstandigheden. De afwezigheid van een controlegroep bemoeilijkt een
betrouwbare effectmeting en sluit kwantificering van de gemeten effecten uit.
De gekozen methodologische aanpak test het bestaan van een effect van UC 1a door de
naleving in omstandigheden waar we een sterk effect verwachten, te vergelijken met de
naleving in omstandigheden waar we geen of een zwak effect verwachten. De
functionaliteit van UC 1a heeft een variabele aanwezigheid: wanneer de maximumsnelheid
wijzigt, zullen de audiovisuele signalen gekoppeld aan UC 1a sterker aanwezig zijn (e.g. er is
een auditieve boodschap en het icoontje dat de maximumsnelheid aangeeft, wijzigt);
hetzelfde geldt wanneer een gebruiker de maximumsnelheid overschrijdt. Door de evolutie
van naleving tijdens dergelijke periodes van sterke aanwezigheid te vergelijken met de
evolutie van naleving buiten deze periodes krijgen we een idee van het bestaan van een
effect. Indien UC 1a geen effect heeft, dan zouden we (gemiddeld beschouwd) geen merkbaar
verschil zien tussen de evolutie in naleving in omstandigheden waar UC 1a sterk aanwezig is
en de evolutie in naleving wanneer UC 1a minder sterk aanwezig is.
Concreet testen we drie onderzoeksvragen:
•

Is de toename in naleving groter net na de wijziging in de in-car weergave ten gevolge
een daling in de maximumsnelheid dan net voor de wijziging of een langere periode
na de wijziging?

We vinden dat, als de geldende maximumsnelheid daalt, dan zullen weggebruikers die net
voor die wijziging sneller reden dan de nieuwe maximumsnelheid hun snelheid verlagen in lijn
met de nieuwe maximumsnelheid, en ze zullen dit vooral doen net na de wijziging in het
audiovisuele signaal waarmee die wijziging in de geldende maximumsnelheid in-car wordt
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aangegeven. We zien ook dat een groot deel van de aanpassing aan de nieuwe (lagere)
maximumsnelheid reeds plaats vindt voor de wijziging in de in-car weergave, wat er op wijst
dat audiovisuele signalen niet gerelateerd aan UC 1a (zoals een statisch bord die de
maximumsnelheid aangeeft) ook een belangrijke rol spelen.
•

Is de verandering in naleving groter net na de wijziging in de in-car weergave ten
gevolge een stijging in de maximumsnelheid dan net voor de wijziging of een langere
periode na de wijziging?

Als de maximumsnelheid toeneemt zullen weggebruikers voornamelijk hun snelheid aanpassen
net na de wijziging in het audiovisuele signaal die gepaard gaat met de wijziging in de
maximumsnelheid. Een groot deel van de aanpassing weg van de oude (lagere)
maximumsnelheid vindt reeds plaats voor de wijziging in de maximumsnelheid, vermoedelijk
omdat gebruikers anticiperen op de naderende wijziging.
•

Is de toename in naleving groter net na wijziging in de in-car weergave die het
overschrijden van de maximumsnelheid aanduidt, dan een langere periode na de
wijziging?

Als een gebruiker de geldende maximumsnelheid overschrijdt zal zij haar actuele snelheid
voornamelijk neerwaarts aanpassen (terug in lijn met de maximumsnelheid) in de periode net
na overschrijden van de maximumsnelheid. Zodra gebruikers merken dat ze te snel rijden
(o.a. onder invloed van de in-car weergave) gaat een groot deel de snelheid quasionmiddellijk aanpassen (binnen de 12 seconden na overschrijding).
De effectmeting voor UC 1a wijst er dus op dat de functionaliteit van UC 1a enigszins
bijdraagt tot verbeterde naleving van de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid
door de gebruiker (en daarmee tot de realisatie van de beoogde maatschappelijke
doelstellingen). We observeren een significante toename in de naleving van de geldende
maximumsnelheid op die momenten waar we verwachten dat het effect van de continue
in-car weergave het sterkst zal zijn (bij wijziging in de geldende maximumsnelheid, of
wanneer een gebruiker de geldende maximumsnelheid overschrijdt).
Deze conclusie dient op twee belangrijke punten geduid te worden:
•

Het effect van UC 1a op een verbeterde naleving valt niet te onderscheiden van het
effect van andere gelijktijdige audiovisuele signalen die een gebruiker krijgt tijdens
zijn rit over hoe de actuele snelheid zich verhoudt tot de actueel ter plekke geldende
snelheidslimiet. Concreet betekent dit dat het daadwerkelijk effect van UC 1a op een
verbeterde naleving niet met zekerheid kan worden vastgesteld; we kunnen enkel
vaststellen of een mogelijk effect van UC 1a bestaat.

•

Het effect van UC 1a op naleving lijkt sterker te zijn in situaties waar een statische
maximumsnelheid geldt (i.e. de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid is de
snelheid zoals aangeduid op statische verkeersborden) dan tijdens regimes waar een
dynamische maximumsnelheid van toepassing is (i.e. de actueel ter plekke geldende
maximumsnelheid is aangepast aan de omstandigheden en wordt aangeduid via
matrixborden boven de weg).

UC 2 (en 1b): Potentieel gevaarlijke situaties en wegwerkzaamheden
UC 2 omvat UC’s waarin gebruikers in-car worden geïnformeerd over potentieel gevaarlijke
situaties (UC 2a en UC 1b) en wegwerkzaamheden (UC 2b) die zich stroomafwaarts op hun
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route bevinden. De informatie die in-car verschaft wordt aan de gebruiker is daarbij continu
afgestemd op de specifieke persoonlijke situatie van de gebruiker (volgens tijd, plaats, route,
vervoermiddel, eigen voorkeuren, etc.).
We richten ons voor de evaluatie van UC 2 op de volgende sub-UCs: filestaartwaarschuwingen
(UC 2a2), melding van ongeval (UC 2a4), melding van stilstaand voertuig (UC 2a5), melding
van obstakel (UC 2a8), melding van wegwerkzaamheden (UC 2b) en melding bij oplossen van
files (UC 1b2). Die laatste wordt besproken samen met de UC’s van UC 2. De huidige
implementatie van UC 1b voorziet samen met de melding van de situatie enkel een kwalitatief
snelheidsadvies: aan de gebruiker wordt een advies meegegeven om sneller of juist trager te
rijden, afhankelijk van het type melding en de toestand op de weg. De effectmeting van UC
1b kan dus gelijkaardig behandeld worden aan dat van UC 2. Voor een aantal sub-UC’s is
onvoldoende data beschikbaar om een goed onderbouwde analyse uit te voeren. Het betreft
hier de UC’s rond brugopeningen (UC 2a1), weersomstandigheden (UC 2a3), nadering nooden hulpdienstvoertuig (UC 2a6), RWS voertuig (UC 2a7) en toestand wegdek (UC 1b4).
De UC’s binnen UC2 werden voornamelijk opgezet met het oog op de verbetering van de
verkeersveiligheid, naast de verbetering van de verkeersdoorstroming en het verminderen van
de schadelijke uitstoot. De vroegtijdige melding van de potentieel gevaarlijke situatie kan
de gebruiker ertoe aanzetten om de snelheid vroegtijdig en geleidelijk aan te passen en
kan leiden tot een verhoogde waakzaamheid van de gebruiker voor een naderende
gevaarlijke situatie (in sommige gevallen nog voor er andere indicaties zijn van deze
gevaarlijke situatie). Het effect van UC 2 op het individuele rijgedrag (de vroegtijdige
aanpassing van de snelheid en verhoogde waakzaamheid) zou derhalve op zijn beurt moeten
leiden tot minder bruuske rempatronen (waarbij één bruusk remmanoeuvre een
kettingreactie kan veroorzaken met incidenten tot gevolg) en dus tot een homogenere
snelheid van het verkeer in de aanloop naar de potentieel gevaarlijke situaties. Zo kan UC 2
leiden tot minder incidenten rond deze gevaarlijke situaties, een betere doorstroming en
minder uitstoot.

Figuur 2: Overzicht van de impactketen voor UC 2
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Voor de analyse van UC 2 richten we ons op de snelheidsaanpassing van de gebruiker
tussen het moment van melding en het moment waarop de gebruiker de daadwerkelijke
potentieel gevaarlijke situatie voorbijrijdt. Dit kan ons inzichten verschaffen in de mate
waarin de melding tot een vroegtijdige en geleidelijke aanpassing van de snelheid leidt,
en de mate waarin de functionaliteit van UC 2 de waakzaamheid van de gebruiker verhoogt.
Met betrekking tot de waakzaamheid is de effectmeting indirect en imperfect: de verhoging
van de waakzaamheid kan op zich niet kwantitatief worden vastgesteld op basis van de
beschikbare data; enkel daar waar de verhoogde waakzaamheid zich uit in een aanpassing van
de snelheid kan men een effect van UC 2 op de waakzaamheid vaststellen.
Concreet behandelen we per type van potentieel gevaarlijke situatie de volgende
onderzoeksvragen:
1. Past een gebruiker de snelheid aan de potentieel gevaarlijke situatie aan? Hiervoor
bekijken we de gemiddelde versnelling (over alle gebruikers die de melding kregen)
tussen het moment waarop de gebruiker de melding ontvangt en het moment waarop
zij de situatie voorbijrijdt. Met deze onderzoeksvraag willen we nagaan of de melding
correct is (ten aanzien van de locatie en het bestaan van de situatie). De analyse werpt
ook licht op de relevantie van Analyses 2 en 3 – indien uit Analyse 1 blijkt dat er geen
significante aanpassing is van de snelheid, dan kan men geen uitspraken doen over de
vroegtijdigheid en geleidelijkheid van die aanpassing.
2. Past een gebruiker de snelheid vroegtijdig aan? Hiervoor bekijken we de gemiddelde
versnelling per gebruiker in de periode net na het ontvangen van de melding (i.e. daar
waar het effect van de melding kan verondersteld worden het sterkst te zijn). Met
deze onderzoeksvraag analyseren we het causale verband tussen de melding en de
snelheidsaanpassing geobserveerd in Analyse 1. De onderliggende veronderstelling is
dat het effect van de melding op het rijgedrag van een gebruiker zich vooral zal uiten
net na de melding. We onderzoeken ook of een eventuele geobserveerde aanpassing
van de snelheid net na de melding niet reeds startte in de periode voorafgaand aan de
melding.
3. Past een gebruiker de snelheid geleidelijk aan? Hiervoor vergelijken we de
gemiddelde versnelling per gebruiker in de periode net na het ontvangen van de
melding met de gemiddelde versnelling in de periode net voor de situatie. Met deze
onderzoeksvraag wensen we inzicht te krijgen in de mate waarin de melding gebruikers
aanzet tot een snelheidsaanpassing die gelijkmatig gespreid is over het interval tussen
de melding en de situatie.
Ten aanzien van deze drie onderzoeksvragen observeren we (i) hoofdzakelijk een significante
aanpassing van de snelheid tussen het tijdstip van de melding en het voorbijrijden van de
situatie; (ii) die vroegtijdig is in de meerderheid van de gevallen (i.e. net na de melding) en
niet startte vóór de melding; en (iii) die bovendien ook geleidelijk is (i.e. gelijkaardig net
na melding dan net voor de situatie). De geobserveerde vroegtijdigheid en geleidelijkheid
van de snelheidsaanpassing wijst op het bestaan van een causaal verband tussen de in-car
melding en de waargenomen snelheidsaanpassing: de in-car melding zet gebruikers ertoe
aan de snelheid te verlagen. Indien de melding geen effect heeft op de
snelheidsaanpassing, zouden de waargenomen patronen in mindere mate aanwezig zijn.
UC 3a: geconditioneerde prioriteit bij intelligente verkeerslichten
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UC 3a betreft het aanvragen en (eventueel) toekennen van prioriteit aan kruispunten met
iVRI’s. Toekenning van prioriteit houdt in dat voertuigen groen krijgen (of houden) en
daardoor (vrijwel) ongehinderd kunnen doorrijden. Op basis van vooraf vastgestelde
verkeerskundige randvoorwaarden wordt bepaald of en hoe een voertuig met prioriteit
behandeld wordt. Dit noemen we geconditioneerde prioriteit. Eens toegekend wordt de
prioriteit (de groenfase) aangehouden tot het voertuig (of de kolonne voertuigen) gepasseerd
is. Geconditioneerde prioriteit kan worden toegekend aan openbaar vervoer, vrachtwagens,
een kolonne voertuigen of fietsers en laat toe om verkeersdoorstroming voor die groepen
weggebruikers te verbeteren.
Onze evaluatiemethodologie richt zich op de mate waarin UC 3a bijdraagt aan een snellere
doortocht over een met iVRI’s uitgerust kruispunt voor voertuigen met geconditioneerde
prioriteit. We doen dit op basis van een dataset van ritten van een deelnemende logistieke
operator die voertuigen heeft uitgerust met een specifieke prioriteringsapp. Voor een aantal
vooraf gedefinieerde trajecten vergelijken we de gemiddelde reistijd van de voertuigen die
gebruik maken van de applicatie met de gemiddelde reistijd van voertuigen die tegelijkertijd
rondrijden zonder de applicatie en ook met de gemiddelde reistijd van voertuigen tijdens de
nulmeting (dus vóór activatie van de UC). Dit laat ons toe het effect van de applicatie te
onderscheiden van het effect van de aanpassing van de verkeerslichtregeling die gelijktijdig
plaatsvond met de introductie van de UC.
Een belangrijke tekortkoming van de analyse is de beperkte dataset door het kleine aantal
voertuigen die deelnamen aan de meting. Hierdoor is het niet mogelijk om de gemeten
verschillen statistisch te gaan toetsen. De gevonden resultaten geven derhalve louter een
indicatie van een mogelijk effect. Aansluitende proeven, met meer voertuigen en meer data,
zijn daarom aangewezen om de bevindingen te staven.
De analyse wijst op een mogelijk positief effect van UC 3a op de reistijd van deelnemende
voertuigen: voor ritten waar geconditioneerde prioriteit mogelijk was, daalde de
gemiddelde reistijd met 7 à 10% (afhankelijk van het beschouwde traject), in vergelijking
met ritten zonder geconditioneerde prioriteit onder dezelfde lichtregelingsconfiguratie.
UC 5: Optimaliseren van verkeersstromen
UC 5 omvat een reeks praktijkproeven waarbij het regelproces van verkeerslichten werd
aangepast met het oog op de optimalisatie van de verkeersstromen langs die kruispunten.
Bestaande databronnen (zoals data uit tellussen) worden daarbij gecombineerd met nieuwe
databronnen (zoals geanonimiseerde voertuigdata via zogenaamde “CAM-berichten”) om zo
te komen tot relevante real-time verkeerskundige informatie die de basis kan vormen voor
een intelligent en geoptimaliseerd verkeerslichtregelproces.
De evaluatie richt zich op de mate waarin de innovaties en concepten beproefd in UC 5 kunnen
bijdragen tot het realiseren van een vlotter, veiliger en duurzamer verkeer. Voor elk van deze
doelstellingen gaan we de impact van UC 5 na door een vergelijking van voor de doelstelling
relevante maatstaven tijdens een 0-situatie (dus zonder UC 5) en de 1-situatie (dus met UC
5).
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UC 5

De optimalisatie van het
VRI-regelproces aan de
hand van VRI-data,
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Figuur 3 Overzicht van de impactketen voor UC5
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Voor wat betreft vlotter verkeer kan een regelproces door iVRI’s op basis van CAM berichten
in de eerste plaats bijdragen aan een verbetering van de doorstroming op het verkeersnetwerk
rondom de betrokken kruispunten. De ITS-applicatie in de iVRI’s heeft dankzij de CAMberichten een nauwkeuriger en vollediger beeld van het omliggende verkeer dan voorheen en
kan de regeling ervan dynamisch regelen. Zo kan de groentijd worden aangepast aan de hand
van onverwacht druk verkeer op een bepaalde arm, wat bijvoorbeeld onnodig wachten (i.e.
wachten voor een rood licht zonder conflicterend verkeer op het kruispunt) kan beperken.
Een aanpassing van het regelproces kan zo leiden tot een efficiënter gebruik van de
groentijd waardoor de verkeersdoorstroming kan worden verhoogd voor bepaalde
weggebruikers, zonder dat dat leidt tot langere verliestijden voor andere weggebruikers.
De evaluatie van de mogelijke impact van UC 5 op de doorstroming van het verkeer gebeurt
aan de hand van vier maatstaven die elk afzonderlijk inzichten verschaffen in de mate waarin
UC 5 de doorstroming over een kruispunt kan bevorderen:
•

Het gemiddelde aantal voertuigverliesuren (VVU);

•

De gemiddelde reistijd over het kruispunt (gemiddelde reistijd);

•

Het gemiddelde aantal voertuigen dat onnodig dient te wachten (OW (aantal));

•

De gemiddelde totale tijd dat voertuigen onnodig dienen te wachten (OW (tijd)).

Voor wat betreft veiliger verkeer, kan een eventuele vermindering in (onnodige) wachttijden
ten gevolge UC 5 het aantal roodlichtnegaties doen afnemen. Voor de evaluatie gaan we dus
na hoe het aantal roodlichtnegaties in de 0- en 1-situatie zich tot elkaar verhouden.
Voor wat betreft duurzamer verkeer, kijken we in de eerste plaats naar het effect op het
aantal stops. Stops (en dan specifiek de daaropvolgende acceleratie) gaan gepaard met
bijkomend brandstofverbruik. Een voertuig dat met een constante snelheid eenzelfde afstand
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aflegt over dezelfde tijd als een voertuig dat één of meerdere keren heeft moeten stoppen
over die afstand zal minder brandstof verbruikt hebben en daarom ook minder vervuilende
stoffen hebben uitgestoten. Het is dan ook van belang om bij het optimaliseren van
verkeersregelinstellingen niet enkel de doorstroming te verbeteren, maar er ook voor te
zorgen dat deze stroom homogener is, in de zin dat er minder voertuigen hoeven te stoppen
voor een rood licht. Door een betere regeling van de iVRI’s kan het aantal stilstanden
worden beperkt, en dus ook de gemiddelde uitstoot van voertuigen op het relevante
verkeersnetwerk. Voor de evaluatie vergelijken we dus het aantal stops per voertuig in de
0- en 1-situatie.
Een aantal van de gebruikte maatstaven (zoals de voertuigverliesuren) hebben een
verkeerskundige inslag. De evaluatie van UC 5 verschilt dus van de evaluatie van de andere
UC’s in die zin dat het tot op zekere hoogte ook verkeerskundige effecten beschouwt.
Bij de evaluatie is het van belang dat de meting in de 0-situatie plaatsvond onder
vergelijkbare omstandigheden als de meting in de 1-situatie, i.e. dat het enige wezenlijk
verschil tussen beide situaties de aanpassing is aan de verkeerslichtregeling in het kader van
UC 5. Om die vergelijkbaarheid te waarborgen gaan we in de eerste plaats de 0- en 1-situatie
vergelijken voor dezelfde signaalgroep (i.e. een groep van verkeerslichten op een kruispunt
die gelijktijdig hetzelfde signaal geven) en dagdeel (ochtendspits, daluren en avondspits).
Voorts houden we in de effectmeting ook enkel rekening met die signaalgroepen waar de
verkeersintensiteit (gemeten volgens het gemiddelde aantal voertuigen per uur over de
beschouwde periodes) niet significant verschilt tussen de 0- en 1-situatie. Signaalgroepen
waar de verkeersdrukte fundamenteel anders was in beide periodes, en dus ook het effect
van verkeersdrukte op de beschouwde maatstaven, laten we derhalve buiten beschouwing.
Onze analyse focust zich op twee UC 5 proeven: 10 kruispunten op de N201 nabij Hoofddorp;
en 3 kruispunten op de Snipperlingsdijk in Deventer. In deze evaluatie is gebruik gemaakt
van data afkomstig uit twee verschillende bronnen: verwerkte VLOG data van de betrokken
kruispunten die een volledig beeld geeft van de verkeersafwikkeling op het kruispunt; en
floating car data die ons in staat stelt om individuele reistijden over een kruispunt of een
reeks van kruispunten te achterhalen.
Over het algemeen beschouwd, stellen we vast dat UC 5 een effect heeft op de
beschouwde maatstaven. Dit effect is echter niet altijd éénduidig positief en verschilt
afhankelijk van de beschouwde signaalgroep of kruispunt. Naast verkeersstromen die
duidelijk beter af zijn door UC 5 zijn er dus ook verliezers.
In wat volgt bespreken we achtereenvolgens onze bevindingen voor de N201 en Deventer
proeven.
N201 proef
De optimalisatie van de verkeerslichtregeling in het kader van UC 5 heeft vooral positieve
effecten gehad op de verkeersstromen die van hoofdarm naar hoofdarm gaan op de N201:
in vergelijking met de 0-situatie dient verkeer op de hoofdarm minder lang (onnodig) te
wachten en is die sneller onderweg; dat vertaalt zich in minder roodrijders op deze armen
en minder stilstanden. De positieve effecten op de hoofdarmen lijken ten koste te zijn
gegaan van de verkeersstromen van en naar de zijarmen.
Concreet voor de maatschappelijke doelstellingen houdt dit het volgende in:
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•

Voor doorstroming: We zien een betere doorstroming op de hoofdarm van de N201,
ten koste van de doorstroming van en naar de zijarmen. Het netto-effect is sterk
afhankelijk van het tijdsinterval en actueel verkeersaanbod, waardoor geen generieke
uitspraak bestaat over het gesaldeerde effect.

•

Voor verkeersveiligheid: Netto zien we een daling in het aantal roodrijders binnen het
verkeersnetwerk, en dan vooral op de hoofdarm (-10%). Het aantal roodrijders neemt
toe vanaf de zijarmen (+3,5%) en hoofd- naar zijarmen (+4%), mogelijk ten gevolge van
verslechterde doorstroming op deze armen. Bij de optimalisatie van de
verkeerslichtregeling is het dus van belang rekening te houden met deze ‘knock-on’
effecten: de keuze om de doorstroming op een bepaalde arm te verbeteren ten koste
van een andere arm kan leiden tot afname van de verkeersveiligheid op een bepaald
kruispunt omdat weggebruikers die benadeeld zijn door de aanpassing van de
lichtregeling in bepaalde situaties meer geneigd zijn door het rood te rijden.

•

Voor duurzaamheid: Netto zien we een daling van het aantal stops (-1,18%) binnen het
verkeersnetwerk. De optimalisatie heeft dus een overwegend positief effect op de
duurzaamheid van het verkeer op de N201.

Deventer proef
De optimalisatie van de verkeerslichtregeling in het kader van UC 5 heeft in het algemeen
positieve effecten verwezenlijkt. De positieve effecten zijn minder aanwezig op de
hoofdassen zoals was vast te stellen bij de proef op de N201, maar lijken zich vooral uit te
spelen voor verkeer van of naar de zijarmen. Dat kan mogelijk verklaard worden door het
verschil in gebied (en verkeerssamenstelling) waarin beide trajecten gelegen zijn: het
Deventer-traject ligt binnenstedelijk, de N201 minder of niet. De betere algemene resultaten
in de Deventer proef zijn mogelijk te verklaren door de meer geavanceerde
verkeerslichtregeling onder UC 5 in Deventer, die ook voorspellend werkt.
Concreet voor de maatschappelijke doelstellingen houdt dit het volgende in:
•

Voor doorstroming: De doorstroming is in het algemeen verbeterd, met een sterker
positief effect op het verkeer van of naar de zijarmen. Er is ook een duidelijk positief
effect vastgesteld op de reistijd voor doorgaand verkeer op de hoofdarmen van west
naar oost (stad-uit). Voor doorgaand verkeer van oost naar west (stad-in) - waar de
reistijd een stuk lager ligt dan in omgekeerde richting - is dit niet vastgesteld.

•

Voor verkeersveiligheid: Er is een licht positief netto-effect (-0,8%) waargenomen op
het aantal roodrijders per uur. Lichte verschuivingen zijn te observeren tussen de
signaalgroepen; dit is echter niet eenduidig toe te schrijven aan de nieuwe
implementatie van de verkeersregeling.

•

Voor duurzaamheid: Er is een significant positief netto-effect(-2,6%) van het aantal
stilstanden waargenomen in deze proef. Deze effecten zijn gecorreleerd met de
effecten van doorstroming. De nieuwe implementatie leidt dus niet alleen tot
verbeterde doorstroming, maar tevens ook tot minder uitstoot.
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1. INLEIDING
1.1. Kenschets Talking Traffic
Talking Traffic omvat een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, 60 regionale en lokale overheden en 20 nationale en internationale bedrijven.
Deze partners werken samen aan het versnellen van de ontwikkeling, ontsluiting en inzet van
verkeerslichtgegevens (cluster 1). Een tweede gezamenlijk doel is het verwerken, verrijken
en verspreiden van een grote verscheidenheid aan verkeersdata en deze omzetten in op maat
gemaakte, real-time beschikbare datasets en informatie (cluster 2). Doel 3 is het beschikbaar
maken van deze informatie voor een breed scala aan weggebruikers via hun smartphones, en
ingebouwde navigatiesystemen (cluster 3).3
Talking Traffic is een essentiële stap naar een veiligere, vlottere en duurzame mobiliteit op
stedelijke, regionaal en nationaal niveau. De einddoelstelling van Talking Traffic is slim en
zelfsturend verkeer waarbinnen verschillende voertuigen met elkaar communiceren om zo
een efficiënte verkeersafwikkeling bij verkeerslichten, op snelwegen en binnen stedelijke
netwerken mogelijk te maken. De diensten ontwikkeld binnen Talking Traffic, die het
onderzoek vormen van deze evaluatie, zijn een eerste stap richting dat einddoel: het laat
zien dat de communicatietechnieken en -protocols werken en in staat zijn om een positieve
impact te genereren op veiliger, vlotter en duurzamer verkeer.
De doelen en diensten gedefinieerd binnen Talking Traffic zijn allen gericht op het
adviseren en informeren van de weggebruiker, aangepast aan diens persoonlijke situatie
op een bepaald moment en locatie, om zodoende de waakzaamheid van de gebruiker te
verhogen en vroegtijdige anticipatie op een veranderende verkeerssituatie mogelijk te
maken. Talking Traffic zorgt ervoor dat de weggebruiker de voor hem relevante informatie
tijdig krijgt. Niet-frequente boodschappen als statische verkeersborden langs de wegkant
worden binnen Talking Traffic continu voor de gebruiker zichtbaar gemaakt; generieke
verkeersinformatie over files of gevaarlijke weerstoestanden worden aangepast aan de positie
van de gebruiker in tijd en ruimte. Verder is er onder Talking Traffic communicatie tussen
infrastructuur en gebruiker opgezet: gebruikers geven aan dat ze een verkeerslicht naderen,
waardoor de werking van het verkeerslicht kan geoptimaliseerd worden. Al deze voorgaande
voorbeelden zijn ondergebracht in 39 verschillende Use Cases (“UC’s”) die allen een eigen
specifiek doel vooropstellen. Deze UC’s zijn gegroepeerd in zes verschillende groepen op basis
van het toepassingsgebied. De term “in-car” duidt hier een applicatie aan die de gebruiker
via smartphone of de gebruikersinterface van het voertuig informeert tijdens de rit.
1. In-vehicle signage en snelheidsadviezen: Deze groep omvat UC’s die actueel ter
plekke geldende verkeersrichtlijnen en -adviezen op continue wijze in-car ter
beschikking stellen aan de gebruiker. De relevante richtlijnen omvatten statische en
dynamische verkeersinformatie (getoond op statische verkeersborden of dynamische
(matrix) borden langs de wegkant). De snelheidsadviezen zijn gerelateerd aan een
veranderende situatie op de weg (weer, toestand wegdek, etc.).
2. In-car informatieverstrekking over potentiele gevaarlijke situaties en
wegwerkzaamheden: Het doel van deze groep is om aan de hand van gerichte
3

https://www.talking-traffic.com/nl/partner-worden-bij-talking-traffic/clusters-en-expertise
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informatieverstrekking de gebruiker in staat te stellen tijdig te anticiperen op een
potentieel gevaarlijke situatie stroomafwaarts. De meldingen die deze groep UC’s
beogen een verhoogde waakzaamheid van de weggebruiker in situaties waar dat nodig
is voor een veiliger verloop van verkeer.
3. Prioritering van groepen verkeersdeelnemers bij VRI's: Deze groep bevat twee UC’s:
geconditioneerde prioriteit waar bepaalde groepen verkeersdeelnemers in bepaalde
situaties voorrang krijgen aan een VRI en absolute prioriteit waarbij nood- en
hulpdiensten altijd een groen licht krijgen bij overgang van een kruispunt.
4. In-car brengen van actuele informatie uit VRI's: Om het risico van rood-licht negaties
te verkleinen en om een homogener verkeersbeeld te verkrijgen moet vanuit de
intelligente VRI aan naderende of stilstaande voertuigen, voor de rijstrook/richting
van het voertuig, actuele VRI-informatie in het voertuig verstrekt worden. Het in-car
verstrekken van actuele VRI informatie leidt er toe dat de bestuurder kan anticiperen
op de status van het verkeerslicht.
5. Optimaliseren van verkeerstromen middels iVRI's: Door het beschikbaar komen van
data vanuit voertuigen kan een goed beeld worden gevormd van verkeersstromen,
zowel actueel als over een paar minuten. Dit maakt het mogelijk de iVRI's te
optimaliseren vanuit de huidige situatie rond het kruispunt. Deze optimalisatie kan
plaatsvinden op kruispunt en/of op arm- en netwerkniveau. Deze voertuigdata kan als
aanvulling op huidige verkeersdetectievormen worden gebruikt ten behoeve van
optimalisering van de verkeerslichtregeling. Het doel hierbij is om binnen de
vastgelegde verkeerskundige kaders wachttijden, reistijden, stilstanden, etc. te
minimaliseren door aanpassing van de lichtregeling voor alle of een selectie van
modaliteiten en/of voor alle of een selectie van richtingen op het kruispunt. Het
beleidskader is daarbij richtinggevend voor de keuze van de doelfunctie, de
modaliteiten en de richtingen.
6. In-car brengen van parkeerinformatie: Het in-car verstrekken van actuele
parkeerinformatie leidt er toe dat een bestuurder tijdig op de hoogte kan zijn van de
de locatie en beschikbaarheid van een parkeerplaats, waardoor zij haar rit (zowel in
tijd en ruimte) hierop kan afstemmen. Zo kan zoekverkeer worden gereduceerd wat
verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid van het verkeer ten goede kan
komen.
In de volgende sectie wordt context gegeven aan de evaluatie die uitgevoerd is in dit rapport.
Er wordt antwoord gegeven op de vraag hoe deze evaluatie kadert binnen het geheel van
Talking Traffic. Verder wordt de scope van de evaluatie uiteengezet, uitgebreid met
redeneerlijnen en oorzaken waarom bepaalde zaken niet in de evaluatie opgenomen zijn.

1.2. Kenschets evaluatie
Evaluatie is een essentieel onderdeel van het Talking Traffic project. Het moet immers
duidelijk worden of de maatregelen die in het programma uitgevoerd worden ook effecten
sorteren bij weggebruikers en op de weg om zo de co-investeringen vanuit de publieke
middelen te verantwoorden.
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De kernvraag die ten grondslag ligt aan de evaluatie van Talking Traffic is in de eerste plaats
wat de bijdrage is van de verschillende UCs op het realiseren van de maatschappelijke
doelstellingen rond een vlotter, veiliger en duurzamer verkeer.
Een klassieke benadering vertrekt daarbij vanuit vertrekken vanuit verkeerskundige effecten
die voortvloeien uit de UCs en vertaalt deze verder door naar de beoogde maatschappelijke
effecten. In 2019 was de status van de Talking Traffic UC’s nog niet zodanig om via deze
klassieke benadering relevante inzichten te verwerven over de doelmatigheid van deze UC’s.
De pilootproeven binnen Talking Traffic bereiken tot dusver maar een beperkt deel van de
gebruikers, waardoor de verkeerskundige effecten die de UC’s potentieel kunnen
teweegbrengen zich nog niet volledig laten vertalen naar maatschappelijke effecten.
Daarom is het noodzakelijk de verkeerskundige benadering aan te vullen, en in sommige
gevallen te vervangen, door een alternatieve aanpak die de focus legt op de mate waarin de
UC’s leiden tot gedragsverandering bij de gebruikers. De continue data-inwinning op
gebruikersniveau tijdens de exploitatiefase van Talking Traffic maakt het mogelijk om het
individuele effect van een bepaalde UC op het rijgedrag van een gebruiker te gaan analyseren.
Vertrekkende van deze individuele effecten, en rekening houdend met de situationele
omstandigheden waarin de metingen zijn gebeurd, is het mogelijk om een uitspraak te doen
over het opvolggedrag van de UC. De bevindingen met betrekking tot het opvolggedrag, waar
beschikbaar aangevuld met bevindingen op basis van de verkeerskundige benadering, kunnen
dan inzichten verschaffen in de mate waarin de Talking Traffic UC’s een impact kunnen
teweegbrengen op de maatschappelijke doelstellingen.
In onderstaande tabel is een kort overzicht gegeven van de verschillende groepen UC’s onder
Talking Traffic. Deze groepen zijn in sommige gevallen nog onderverdeeld in sub-groepen;
waar relevant zullen deze verderop in het rapport worden uitgelegd. Niet alle groepen zijn
onderwerp van deze evaluatie; degene die niet zijn meegenomen zijn aangeduid in het rood.
In wat volgt wordt per niet meegenomen UC aangegeven waarom deze werd onthouden van
de evaluatie.
•

UC’s 1c (in-car informatie over inhaalverboden) en 1d (in-car informatie over
rijstrookconfiguraties) werden niet opgenomen in de evaluatie. De beschikbare gpspositionering van de deelnemende voertuigen is onvoldoende nauwkeurig (een GPS
positie is slechts tot op 10 meter nauwkeurig) om te kunnen vaststellen op welke
rijstrook een voertuig zich bevindt en in hoeverre daarin een verandering is opgetreden
als gevolg van de in-car getoonde informatie. Deze inherente tekortkoming van de GPS
technologie zorgt er bijgevolg voor dat er geen (zinnig) effect kan bemeten worden
met de data die voorhanden is voor deze UC’s. Voor 1c, dat zich specifiek richt op
vrachtwagenverkeer, is het ook zo dat het aantal toepassingen in 2019 zeer beperkt
was.

•

Voor UC 3b is onvoldoende data van goede kwaliteit beschikbaar voor een gedegen
analyse. Bijgevolg kan deze nog niet worden geëvalueerd.

•

UC 4 is op dit moment nog niet volledig werkende en kan bijgevolg nog niet
geëvalueerd worden. Ten gevolge de prioriteitsverlening aan het openbaar vervoer op
korte afstand van de iVRI is er momenteel sprake van een te grote dynamiek in de
verkeerslichtregeling. Dit maakt het voorspellen van verkeerslichtstanden op korte
termijn moeilijk. Daarom werd binnen Talking Traffic besloten om de functionaliteiten
gerelateerd aan UC 4 (tijd-tot-groen, tijd-tot-rood, green-light-optimized-speed-
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advice) pas aan te bieden aan weggebruikers als informatie over lichtstanden op een
stabiele manier vanuit de verkeerslichten kan worden gemeld. Tot die tijd worden
uitsluitend de actuele lichtbeelden in-car gebracht.
•

UC 6 omvat meldingen die parkeerinformatie geven aan de gebruiker. Om het effect
van deze UC te analyseren zijn gegevens nodig over de precieze oorspronkelijke
bestemming in relatie tot de daadwerkelijke bestemming, alsook de invloed die de
meegeleverde parkeerinformatie heeft gehad op de daadwerkelijke bestemming. Deze
data zijn, ter bescherming van de privacy van de weggebruiker, niet voorhanden.

Use
Case

Doel

Opgenomen in
evaluatie

Groep 1: In-vehicle signage en snelheidsadviezen
1a

Voortdurend verstrekken van in-car informatie over de actueel ter plekke in de
rijrichting geldende wettelijke maximum snelheid voor het voertuig.

Ja

1b

In-Car informatie verstrekken over de actueel ter plekke geadviseerde snelheid
vanwege een verkeerssituatie op de route.

Ja

1c

In-Car informatie verstrekken over de (overige) actueel en ter plekke geldende
inhaalverboden.

Nee

1d

In-Car informatie vertrekken over de actuele en ter plekke relevante rijstrookconfiguratie
o.b.v. borden en verkeerstekens.

Nee

Groep 2: Potentieel gevaarlijke situaties en wegwerkzaamheden
2a

In-Car informatie verstrekken over een actuele en potentieel gevaarlijke situatie op de
route.

Ja

2b

In-car informatie verstrekken over actuele geplande, ongeplande en dynamische
wegwerkzaamheden stroomafwaarts op de route.

Ja

Groep 3: Prioritering bij intelligente VRI’s
3a

Geconditioneerde prioriteit voor specifieke (groepen) verkeersdeelnemers bij
verkeerslichten

Ja

3b

Absolute prioriteit voor specifieke (groepen) verkeersdeelnemers bij verkeerslichten

Ja

Groep 4: In-car brengen van actuele VRI informatie
4

In-Car actuele informatie verstrekken vanuit VRI’s

Nee

Groep 5: Optimaliseren van verkeersstromen
5

Optimaliseren van verkeersstromen middels VRI’s

Ja

Groep 6: In-car parkeerinformatie
6

In-Car informatie verstrekken over parkeren:

Nee*

1.3. Databronnen
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1.3.1. UC 1 en 2
De basis van de analyses voor UC1 en UC2 zijn de individuele gps-traces van gebruikers van
een twee informatiediensten uit de Talking Traffic waardeketen (informatiedienst 1 en
informatiedienst 2). Een gps-trace is een opeenvolging van gps-coördinaten, telkens met
tijdsstempel, actuelesnelheid, en actuele rijrichting, geordend in oplopende volgorde van
tijdsstempel, en gelinkt aan één voertuig De gps-trace geeft met andere woorden het
gevolgde traject weer van het voertuig.
De analyses van UC1 en UC2 zijn in tijd en ruimte afgebakend, ter bescherming van de privacy
van de gebruiker:
•

•

De afbakening in ruimte volgt de 62 afgebakende zones (“geofences”) die door
betrokken regio’s eerder al in het kader van het programma Beter Benutten werden
geïdentificeerd als knelpuntlocaties voor de doorstroming en veiligheid van het
verkeer.
De afbakening in tijd is tweeledig. Van de data die werd gegenereerd door
informatiedienst 1 is die over een periode van 1 maand gebruikt (11/11/2019 11/12/2019), teneinde de grootte van de dataset behapbaar te houden. De data die is
gegenereerd door informatiedienst 2 overspant geheel 2019. Deze tweevoudige
analyse laat ons enerzijds toe voldoende data van één informatiedienst te analyseren
om de statistische relevantie van onze uitspraken te vergroten, maar ook om na te
gaan of deze resultaten consistent zijn voor het hele jaar.

1.3.2. UC 3 en 5
De omvang van de analyses in groep 3 en 5 werd voornamelijk gedirigeerd door
databeschikbaarheid en datakwaliteit. In deze analyses is telkens gebruik gemaakt van een
combinatie van Floating Car Data (“FCD”) en VLOG data, beschikbaar uit de iVRI's. Het
gecombineerd gebruik van deze twee databronnen heeft als voordeel dat we aan de ene kant
individuele effecten van een gebruiker kunnen analyseren, maar daarenboven dit kunnen
verrijken met de verkeerskundige effecten die af te leiden vallen uit de VLOG data. Welke
data effectief gebruikt is voor deze analyses wordt uiteengezet in de overeenkomstige
hoofdstukken.

1.4. Leeswijzer
Het verdere verloop van dit document is opgedeeld in vier grote hoofdstuken, één per
geanalyseerde groep UC’s, die allemaal als individueel rapport kunnnen gelezen worden. Elk
hoofdstuk wordt ingeleid met een beschrijving van de opzet en doel van de UC's, verrijkt met
de belangrijkste bevindingen van de analyses.
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2. USE-CASE GROEP 1: IN-VEHICLE SIGNAGE EN
SNELHEIDSADVIEZEN
Use Cases Groep 1 omvat UC’s die wettelijk geldende verkeersrichtlijnen, of dynamische
richtlijnen opgelegd door de wegbeheerder, in-car aan de weggebruiker communiceren
via meldingen en iconen. De informatie die in-car verschaft wordt aan de gebruiker is daarbij
continu afgestemd op de specifieke persoonlijke situatie van de gebruiker (volgens tijd,
plaats, route, voertuig, etc.). Naast de statische en dynamische aanduidingen langs en boven
de weg kan de weggebruiker zo op een meer directe manier geïnformeerd worden over de ter
plekke en op dat moment geldende verkeersrichtlijnen omtrent maximum- en adviessnelheid,
inhaalverboden en de rijstrookconfiguratie, specifiek bedoeld voor de weggebruiker.
Groep 1 omvat vier UC’s:
•

UC 1a – Maximumsnelheid: De gebruiker wordt op continue wijze geïnformeerd over
de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid (of snelheidslimiet) in de rijrichting
van het voertuig, via een aanduiding in de gebruikte in-car applicatie. De aangeduide
snelheid betreft zowel de standaard maximumsnelheid, als de dynamische
maximumsnelheid en aangepaste maximumsnelheid bij wegwerkzaamheden.

•

UC 1b – Adviessnelheid: De gebruiker wordt via een in-car melding geïnformeerd over
de actueel ter plekke geadviseerde snelheid vanwege een verkeerssituatie op de route.
Zo kan de adviessnelheid worden aangepast om de ontwikkeling van files af te
remmen; om files op te lossen; bij potentieel gevaarlijke weerssituaties; bij slechte
actuele toestand van het wegdek; bij wijziging in rijstrookconfiguratie; en bij
naderende hulpdienstvoertuigen conform RVV artikel 29.
o

In zijn huidige implementatie is de meegeleverde adviessnelheid kwalitatief:
er wordt geen adviessnelheid meegegeven, enkel of er vertraagd dient te
worden dan wel versneld kan worden. De opzet van UC 1b is in die zin dus
gelijkaardig aan de opzet van de UC’s opgenomen in UC Groep 2 (zie hoofdstuk
3) waarin de gebruiker vroegtijdig wordt geïnformeerd over potentieel
gevaarlijke situaties stroomafwaarts (met het impliciete advies te vertragen).
Bijgevolg zal de effectmeting voor UC 1b besproken worden in hoofdstuk 3.

•

UC 1c – Inhaalverboden: De gebruiker wordt op continue wijze geïnformeerd over de
actueel ter plekke geldende inhaalverboden voor vrachtverkeer in de rijrichting van
het voertuig, via een aanduiding in de gebruikte applicatie.

•

UC 1d – Informatie rijstrookconfiguratie, o.b.v. borden en verkeerstekens: De
gebruiker wordt op continue wijze geïnformeerd over de actueel ter plekke geldende
rijstrookconfiguratie in de rijrichting van het voertuig, via een aanduiding in de
gebruikte applicatie. De gebruiker kan worden ingelicht over het openstellen of
afsluiten van een spits- of plusstrook; over het openstellen of afsluiten van
wisselstroken; over het einde van een spits-, plus- of wisselstrook; en over het einde
van een reguliere rijstrook.
o

UC’s 1c en 1d worden niet opgenomen in de evaluatie omdat de gps-bepaling
van de deelnemende voertuigen onvoldoende nauwkeurig is (de gps-bepaling is
slechts tot op 10 meter nauwkeurig) om precies te kunnen vaststellen op welke
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rijstrook een voertuig zich bevindt en in hoeverre daarin een verandering is
opgetreden als gevolg van de in-car getoonde informatie. Er kunnen bijgevolg
op basis van deze data geen gedegen uitspraken worden gedaan over het effect
van deze UC’s op het opvolggedrag van de gebruiker.
Omwille van de redenen vermeld in de bovenstaande opsomming richten we ons voor de
effectmeting binnen Groep 1 op UC 1a, “Maximumsnelheid”.
De UC’s binnen Talking Traffic, en dus ook UC 1a, werden opgezet met als voornaamste
maatschappelijke doelstellingen (i) het verbeteren van de verkeersdoorstroming; (ii) het
verbeteren van de verkeersveiligheid; en (iii) het verbeteren van de leefbaarheid, onder
meer door vermindering van schadelijke uitstoot.
UC 1a kan bijdragen aan de realisatie van deze maatschappelijke doelstellingen middels een
betere naleving van de actuele, ter plekke geldende maximumsnelheid. De functionaliteit van
UC 1a biedt een extra hulpmiddel om de weggebruiker bewust te maken van zijn huidige
snelheid ten opzichte van de actueel ter plekke geldende snelheidslimiet.4 De hypothese die
we in dit hoofdstuk onderzoeken is of dit extra hulpmiddel, de continue in-car weergave
van de actuele ter plekke geldende snelheidslimiet, individuele gebruikers ertoe aanzet
de snelheid aan te passen aan de geldende limiet. De verbeterde naleving door individuele
gebruikers zou dan leiden tot (i) een toename van de ‘compliance ratio’, de fractie gebruikers
die de actueel ter plekke geldende snelheidslimiet naleeft, en tot (ii) een toename in de
homogeniteit in de snelheid van alle weggebruikers. Het effect op collectief rijgedrag kan op
zijn beurt bijdragen aan een veiliger, vlotter en duurzamer verkeer.

Figuur 4: Overzicht van de impactketen voor UC 1a

heeft ver

Ten aanzien van de hierboven geformuleerde hypothese wijzen de analyses
gepresenteerd in dit hoofdstuk er op dat de functionaliteit van UC 1a enigszins bijdraagt
tot verbeterde naleving van de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid door de
4

De functionaliteit van UC 1a is in geen geval gericht op handhaving/afdwinging van de naleving. De continue in-car weergave van de
snelheidslimiet is een extra hulpmiddel voor de weggebruiker zelf, met als gevolg dat naleving op vrijwillige basis verbetert door betere
informatieverstrekking.
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gebruiker (en daarmee tot een positieve bijdrage aan de realisatie van de beoogde
maatschappelijke doelstellingen). We observeren een significante toename in de naleving
van de geldende maximumsnelheid op die momenten waar we verwachten dat het effect
van de continue in-car weergave het sterkst zal zijn (bij wijziging in de geldende
maximumsnelheid, of wanneer een gebruiker de geldende maximumsnelheid
overschrijdt)
Deze conclusie dient echter op twee belangrijke punten genuanceerd te worden:
•

Het effect van UC 1a op een verbeterde naleving valt niet te onderscheiden van het
effect van andere gelijktijdige audiovisuele signalen die een gebruiker krijgt tijdens
zijn rit over hoe de actuele snelheid zich verhoudt tot de actueel ter plekke geldende
snelheidslimiet. Concreet betekent dit dat het daadwerkelijk effect van UC 1a op een
verbeterde naleving niet met 100% zekerheid kan worden vastgesteld.

•

Het effect van UC 1a op naleving lijkt sterker te zijn in situaties waar een statische
maximumsnelheid geldt (i.e. de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid is de
snelheid zoals aangeduid op statische verkeersborden) dan tijdens regimes waar een
dynamische maximumsnelheid van toepassing is (i.e. de actueel ter plekke geldende
maximumsnelheid is aangepast aan de omstandigheden en wordt aangeduid via
matrixborden boven de weg).

De conceptuele aanpak van de effectmeting wordt uiteengezet in Sectie 2.1. Sectie 2.2 bevat
een overzicht van de gebruikte databronnen; Sectie 2.3 bevat een meer gedetailleerd
overzicht van de gebruikte methodologie. In Sectie 2.4 presenteren we de resultaten van de
effectmeting.
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2.1. Conceptuele aanpak van effectmeting
De effectmeting richt zich op de mate waarin de continue in-car weergave van de actuele ter
plekke geldende snelheidslimiet de collectieve naleving van de snelheidslimiet verbetert. De
voornaamste maatstaf voor de effectmeting is derhalve de ‘compliance ratio’ wat
gedefinieerd is als het aandeel van de gebruikers binnen een relevante set van gebruikers,
die de actueel ter plekke geldende snelheidslimiet naleeft. Binnen Sectie 2.3 gaan we dieper
in op wat de relevante set van gebruikers is voor elk van de gepresenteerde analyses.
Idealiter vergelijken we bij de effectmeting van UC 1a de compliance ratio van een groep
weggebruikers die toegang hebben tot de informatiedienst gerelateerd aan UC 1a (de
‘testgroep’) met de compliance ratio van een groep weggebruikers die geen toegang
hebben tot de informatiedienst (de ‘controlegroep’). Het verschil in compliance ratio
tussen beide groepen in vergelijkbare situaties (e.g. naar plaats, tijdstip en type gebruiker)
kan dan worden beschouwd als het effect van UC 1a, zoals geïllustreerd in Figuur 5. Hierbij is
het van belang dat niet alleen de situatie vergelijkbaar is, maar ook de groepen gebruikers.
Vergelijkbaarheid tussen beide groepen kan worden gegarandeerd op twee manieren. Ten
eerste kunnen deelnemers aan de UC op willekeurige wijze toebedeeld worden aan een
testgroep en een controlegroep (‘A/B-testing’). Ten tweede kunnen de deelnemers in de
testgroep voorafgaand aan de start van de UC worden geobserveerd (‘nulmeting’), ervan
uitgaande dat de externe omstandigheden voor en tijdens het proefproject vergelijkbaar zijn.

Figuur 5: Schematische voorstelling van effectmeting in ideale setting
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De beschikbare data is echter niet van die aard om een natuurlijk experiment of
vergelijking met nulmeting mogelijk te maken. Ten aanzien van de A/B-testing is het zo dat
er geen gebruikers zijn van de informatiedienst die willekeurig werden toegewezen aan de
controlegroep – alle gebruikers van de informatiedienst krijgen op continue wijze informatie
over de actueel ter plekke geldende snelheidslimiet. Bovendien is het niet opportuun om
opvolggedrag te meten bij weggebruikers die geen toegang hebben tot de in-car
informatiedienst: de betrokkenheid bij het experiment (en meer bepaald de wetenschap bij
het experiment betrokken te zijn) zou het gedrag van deze groep gebruikers dermate
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beïnvloeden dat ze de effectmeting zouden vertekenen. Ten aanzien van de nulmeting is er
enkel data beschikbaar over een periode waarin alle testgebruikers toegang hadden tot de
functionaliteit van UC 1a.
De afwezigheid van een natuurlijk experiment of nulmeting betekent dat een andere
conceptuele aanpak van effectmeting dient gehanteerd te worden.
De voorgestelde aanpak vertrekt vanuit de assumptie dat als er een effect is van UC 1a op
de compliance ratio, dan zal dat eventuele effect verschillen afhankelijk van de situatie.
In bepaalde omstandigheden (volgens tijd en plaats) zal het effect van de continue in-car
weergave van de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid groter zijn dan in andere
omstandigheden. Bijvoorbeeld, kan men verwachten dat het effect van de continue in-car
weergave van de snelheidslimiet groter is op minder drukke momenten. Bij erg drukke
momenten zal de gemiddelde snelheid dermate laag liggen dat een weggebruiker sowieso
compliant is met de snelheidslimiet, ongeacht de continue in-car weergave; bij minder drukke
momenten ligt de snelheid dichter bij de limiet, zodat de continue in-car weergave een extra
hulpmiddel kan betekenen om de limiet na te leven. Gelijkaardig kan het effect van de
continue in-car weergave geacht worden groter te zijn wanneer een gebruiker de geldende
maximumsnelheid overschrijdt, dan wanneer de snelheid ver onder de geldende
maximumsnelheid ligt: de audiovisuele signalen vanuit de continue in-car weergave die met
een overschrijding gepaard gaan, kunnen de functionaliteit van UC 1a versterken en zo een
sterker effect op naleving genereren.
We definiëren de ‘sterkte’ van UC 1a als de mate waarin de omstandigheden (in tijd en plaats)
dermate zijn om een effect op opvolggedrag te bewerkstelligen. In omstandigheden met een
lage sterkte (zoals bij snelheden ver onder de geldende maximumsnelheid) verwachten we
een klein effect op de naleving (de compliance ratio zal daarbij hoog zijn, ook in de
controlegroep); in omstandigheden met een hoge sterkte (zoals bij snelheden net boven de
geldende maximumsnelheid) verwachten we een groot effect op de naleving. Figuur 6
illustreert.

Figuur 6: Schematische voorstelling van sterkte van UC 1a
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Een vergelijking van de wijziging in compliance ratio (de ‘delta’) over een tijdsinterval in
omstandigheden met een hoge sterkte van UC 1a met de wijziging in compliance ratio in
omstandigheden met een lage sterkte van UC 1a kan zo relevante inzichten bieden in het
bestaan van een effect, zelfs als een directe vergelijking met een controlegroep niet
mogelijk is. Figuur 7 hieronder illustreert deze aanpak:
•

In plaats van te kijken naar de compliance ratio in absolute cijfers, kijken we naar de
wijziging in de compliance ratio over een bepaald tijdsinterval (de ‘delta’);

•

We bekijken de delta in compliance ratio voor de gebruikers in omstandigheden met
een hoge sterkte van UC 1a (i.e. omstandigheden waar we, als een effect zou bestaan,
een sterk effect van UC 1a verwachten) en vergelijken deze met de delta voor
gebruikers in omstandigheden met een lage sterkte van UC 1a;

•

Indien UC 1a geen effect heeft op opvolggedrag, dan kunnen we verwachten dat er
geen significant verschil zal zijn tussen de delta voor een hoge sterkte en de delta
voor een lage sterkte.

•

Een significant verschil in delta’s wijst er op dat de UC wel een effect heeft.

Figuur 7: Schematische voorstelling van delta in compliance ratio volgens sterkte
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De voorgestelde aanpak bestaat er dus uit om omstandigheden te selecteren met een hoge
verwachte sterkte van UC 1a en deze te vergelijken met vergelijkbare omstandigheden met
een lage verwachte sterkte. De omstandigheden dienen goed gekozen te worden om tot
relevante inzichten te komen.
De selectie van omstandigheden (in tijd en plaats) met een hoge en lage sterkte gebeurt
vanuit de assumptie dat de sterkte van UC 1a (dus het potentiele effect van de UC) het
hoogst zal zijn net na een wijziging in het audiovisuele signaal gerelateerd aan de
functionaliteit van de UC. Zo kan het audiovisuele signaal wijzigen bij verandering in de
snelheidslimiet: de gebruiker krijgt een auditieve melding dat de limiet is gewijzigd, en/of
het icoon dat de snelheidslimiet aanduidt in de applicatie wijzigt. Ook kan het audiovisuele
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signaal wijzigen bij overschrijden van de snelheidslimiet: de gebruiker krijgt een auditieve
waarschuwing, en/of wordt er visueel op attent gemaakt in de informatiedienst dat de
maximumsnelheid werd overschreden. De wijziging in het audiovisuele signaal richt de
aandacht van de gebruiker zo op een wijziging in het snelheidsregime, waardoor deze kan
geacht worden sterker te reageren in de vorm van een toename in het opvolggedrag.
Op basis van deze assumptie stellen we volgende aanpak voor (geïllustreerd in Figuur 8):

heeft ver

•

We selecteren relevante gps-traces (zie Sectie 2.3 voor meer details over de
daadwerkelijke selectie). Voor elke gps-trace selecteren we sub-traces die beginnen
op X seconden voor tijdstip T, met T het moment waarop het audiovisuele signaal
wijzigt, en eindigen op Y seconden na tijdstip T (de exacte waarde van X en Y wordt
bepaald in functie van het type analyse en wordt in nader detail uitgelegd in Sectie
2.3).

•

Voor deze groep sub-traces berekenen we de compliance ratio, het aandeel sub-traces
dat compliant is met de relevante maximumsnelheid op een bepaald tijdstip relatief
tot tijdstip T (e.g. T-3, of T+15). Dit levert dan een verloop van de compliance ratio
op, over de tijd relatief tot tijdstip T.

•

Vervolgens bekijken we de delta in compliance ratio (e.g. de wijziging in compliance
ratio per 6 seconden), en vergelijken we deze voor verschillende zones van sterkte,
waarbij we via statistische tests nagaan of het verschil significant is. In het
voorbeeld in onderstaande figuur vinden we een effect van UC 1a op de naleving: in
de zone van hoge sterkte net na tijdstip T (e.g. tussen T en T+12) neemt de compliance
ratio sterk toe, terwijl dit veel minder of niet het geval is in de zones met een lage
sterkte voor tijdstip T of een langere tijd na tijdstip T (e.g. na T+12). Indien er geen
effect is van UC 1a, dan zou de toename in compliance ratio voor de zone met hoge
sterkte niet statistisch verschillend zijn van de toename in de compliance ratio voor
de zone met lage sterkte .

Figuur 8: Schematische voorstelling van de methodologische aanpak
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Samengevat bestaat de opzet van de methodologie er uit een antwoord te vinden (via
visuele en statistische analyse) op 3 vragen:
1. Is er een (significante) wijziging in de compliance ratio na wijziging in het
audiovisuele signaal?
2. Is de wijziging in de compliance ratio net na wijziging in het audiovisuele signaal
(e.g. tot tijdstip T+12) (significant) groter dan de latere toename in de compliance
ratio (e.g. vanaf tijdstip T+12)?
3. Is de wijziging in de compliance ratio net na wijziging in het audiovisuele signaal
(e.g. tot tijdstip T+12) (significant) groter dan de toename in de compliance ratio
vóór de wijziging in het audiovisuele signaal (i.e. voor tijdstip T)?
De voorgestelde aanpak heeft twee belangrijke beperkingen:
Ten eerste is het zo dat de gemeten effecten dienen geïnterpreteerd te worden als een
kwalitatieve indicatie van het bestaan van een significant effect. Bij afwezigheid van
controlegroep zijn we niet in staat om de exacte grootte van het eventuele effect op het
opvolggedrag te gaan bepalen.
Ten tweede gaat de wijziging in de visuele signalen gerelateerd aan UC 1a vaak (zo niet altijd)
samen met andere audiovisuele signalen die de gebruiker kunnen aanzetten tot naleving.
Zo zal de verandering in maximumsnelheid ook aangegeven worden statisch, via
verkeersborden, of dynamisch, via matrixborden (dit zal altijd zo zijn; anders is er geen
rechtsgrond om de naleving van de geldende snelheidslimiet af te dwingen). Ook kan de
gebruiker bewust worden van het overschrijden van de maximumsnelheid door de getoonde
snelheid op het dashboard in de auto (los van de in-app weergave), of door het verschil in
snelheid met andere voertuigen in zijn omgeving en het geluid, toerental of trillingsfrequentie
van het voertuig.
Concreet betekent dit dat het daadwerkelijke effect van UC 1a op een verbeterde
naleving niet met 100% zekerheid kan worden vastgesteld; de hieronder beschreven
analyse wijst op een mogelijk effect van UC 1a op naleving en dus op de maatschappelijke
doelstellingen van Talking Traffic.

Talking Traffic - Evaluatie

34

2.2. Databron voor de analyses
De basis van de analyse wordt gevormd door de individuele gps-traces van gebruikers van
een informatiedienst uit de Talking Traffic waardeketen. Een gps-trace is een opeenvolging
van gps-coördinaten, met tijdsstempel, actuele snelheid en actuele rijrichting, geordend in
oplopende volgorde van tijdsstempel, en gelinkt aan één voertuig. De gps-trace geeft met
andere woorden het gevolgde traject weer van een voertuig.
Elke gps-trace wordt geïdentificeerd aan de hand van een anonieme ‘session_id’, die uniek is
voor elke sessie (i.e. rit) van een gebruiker, zonder identificatie van de gebruiker mogelijk te
maken. Posities worden weergegeven aan de hand van een ‘segment_id’, die de gpscoördinaten ‘plot’ op segmenten op de wegenkaart van Nederland. Dit laat toe om accurater
de rijrichting te gaan bepalen en corrigeert afwijkende gps-coördinaten. Voorts kunnen we
aan elk datapunt de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid toevoegen en een
indicatie van het type maximumsnelheid die op dat moment en die plaats gold (statisch of
dynamisch). Zo verkrijgen we datapunten zoals weergegeven in onderstaande tabel.
Variabele

Eenheid variabele

Voorbeeld variabele

session_id

codestring

54525cf4-afbf-…

segment_id

codestring

1023382

timestamp

tijdstempel (UTC)

2019-12-04 07:10:16+00:00

speed

km/u

31

max_speed

km/u

50

statisch/dynamisch

statisch

max_speed_type

Tabel 1: Voorbeeld van een datapunt in de database

De geanalyseerde gps-traces werden verzameld tijdens een periode van 12 november 2019 tot
en met 11 december 2019. Om mogelijke inbreuk op de privacy van weggebruikers zoveel
mogelijk te beperken, en om de analyse te focussen op een representatieve sample van het
Nederlandse wegennet, werden enkel gps-traces verzameld binnen 62 ‘geofences’,
afgebakende geografische zones. Deze geofences markeren de eerder in het kader van het
programma Beter Benutten door betrokken regio’s geïdentificeerde knelpuntlocaties,
verspreid over heel Nederland. Zo komen we tot een database met meer dan 5 miljard
datapunten, verspreid over ca. 25 miljoen sessies.
In functie van het type analyse wordt een verdere selectie gemaakt van deze gps-traces, zoals
beschreven in de volgende Sectie. Ook worden de gps-traces opgedeeld in sub-traces: delen
van de gps-traces die de voor de analyse relevante datapunten bevatten.
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2.3. Methodologie
De methodologische aanpak bestaat er uit de delta in compliance ratio in de periode
onmiddellijk na een wijziging in het audiovisuele signaal te gaan vergelijken met een delta
in de compliance ratio net voor die periode (i.e. dus voor de wijziging in het audiovisuele
signaal) en/of na die periode. Binnen de geanalyseerde informatiedienst is er sprake van twee
situaties waarop het audiovisuele signaal dat in de applicatie de geldende snelheidslimiet
aanduidt zal wijzigen – deze zijn ook geïllustreerd in onderstaande screenshots in Figuur 9:
•

Verandering maximumsnelheid: Bij een verandering in de actueel ter plekke
geldende maximumsnelheid, verandert het getal in het icoon dat die
maximumsnelheid toont. Het icoon wordt op continue basis getoond aan de gebruiker,
maar wijzigt wanneer de maximumsnelheid wijzigt.

•

Overschrijding maximumsnelheid: Bij het overschrijden van de actueel ter plekke
geldende maximumsnelheid, wordt de huidige snelheid in het rood aangeduid (totdat
de eigen snelheid terug tot op of onder de geldende maximumsnelheid is gezakt).

Figuur 9: Schermafbeelding van functionaliteit Use Case 1a binnen de geanalyseerde informatiedienst.
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Het is belangrijk te benadrukken dat dit slechts één voorbeeld is van een implementatie
van UC 1a. Verschillende informatiediensten hanteren elk hun eigen aanpak. De focus op een
verandering in de maximumsnelheid en een overschrijding van de maximumsnelheid vloeit
voort uit de specifieke functionaliteit van de informatiedienst waarvoor we toegang tot (een
grote hoeveelheid) data hebben. Binnen de functionaliteit van de geanalyseerde
informatiedienst gebeurt de grootste wijziging in het audiovisuele signaal in de voorgenoemde
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twee situaties, waardoor ze een goed startpunt vormen voor de methodologische aanpak
uiteengezet in Sectie 2.1.
In wat volgt bekijken we per type wijziging in het audiovisuele signaal hoe we tot een selectie
van relevante sub-traces komen en welke methodologie we precies zullen hanteren.
2.3.1. Wijziging in de compliance ratio bij verandering in maximumsnelheid
In deze analyse gaan we na hoe de compliance ratio wijzigt net na een verandering in de
maximumsnelheid, en hoe deze wijziging zich verhoudt tot de wijziging in de compliance ratio
net voor de verandering en de wijziging in de compliance ratio een bepaalde periode na de
verandering.
Selectie van sub-traces
Voor de analyse selecteren we een set van sub-traces op basis van volgende criteria:
Stap 1 - Sub-trace van T-12 tot T+48. We selecteren enkel die traces waarin een verandering
in de maximumsnelheid plaatsvond. Binnen die gps-traces selecteren we dan sub-traces met
een looptijd van 1 minuut – vanaf 12 seconden voor de wijziging tot 48 seconden na de
wijziging. Het tijdstip van wijziging – punt ‘T’ – wordt vastgelegd als de eerste observatie in
de sub-trace waar de nieuwe maximumsnelheid geldt.
T-12 ligt op voldoende afstand voor punt T om te mogen veronderstellen dat het
snelheidsverloop niet beïnvloed is door audiovisuele indicaties dat de maximumsnelheid zal
wijzigen:
•

Audiovisuele signalen gerelateerd aan UC 1a: De continue in-car weergave van de
maximumsnelheid wijzigt pas vanaf het punt waar de geldende maximumsnelheid
wijzigt. Tussen opeenvolgende datapunten zit doorgaans 3 seconden. Dat betekent dat
de wijziging in de maximumsnelheid ten vroegste na T-3 kan resulteren in een
verandering in het audiovisuele signaal in de informatiedienst.

•

Visuele signalen via borden langs of boven de weg: Op 12 seconden legt een gebruiker
een afstand af van 167 meter (voor een snelheid van 50km/u) tot 434 meter (voor een
snelheid van 130km/u). Ons inziens is dit ruim voordat een gebruiker de borden voor
het eerst kan waarnemen. Wel is het uiteraard niet uitgesloten dat de gebruiker de
borden ziet tussen T-12 en T, waardoor we ook daar reeds een verandering in
compliance kunnen verwachten.

Op gelijkaardige wijze ligt T+48 op voldoende afstand na punt T om zo goed als alle
aanpassingen in snelheid ten gevolgde de wijziging in de geldende maximumsnelheid mee in
rekening te nemen.
Voor de analyse gaan we ervan uit dat tussen T-12 en T-3 het snelheidsverloop waarschijnlijk
beïnvloed is door visuele signalen via borden langs of boven de weg. Van T-3 tot T+48 is het
realistisch te veronderstellen dat het snelheidsverloop wordt beïnvloed door zowel de
audiovisuele signalen buiten UC 1a, als die vanuit UC 1a (waarbij de mate van beïnvloeding
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zal afnemen naarmate meer tijd is verstreken sinds de wijziging in de geldende
maximumsnelheid).5
Stap 2 – Sub-traces zonder abnormaal lage snelheden. Vervolgens gaan we sub-traces
verwijderen waar de snelheid gedurende het gekozen tijdsinterval onder een bepaalde
drempelsnelheid zakt, vastgelegd op 50% van de actueel ter plekke geldende
maximumsnelheid. Het toepassen van een ondergrens voor de snelheid houdt een filtering in
om het effect van UC 1a op de compliance ratio te kunnen onderscheiden van andere factoren
die de snelheid en dus de compliance kunnen beïnvloeden. Sub-traces waarin een gebruiker
dient af te remmen voor een file of obstakel iets verderop worden niet representatief geacht
voor de analyse omdat het snelheidsverloop vertekend is door factoren die niet gerelateerd
zijn aan de (wijzigingen in de) audiovisuele signalen.
Stap 3 – Sub-traces zonder abnormaal hoge snelheden. We verwijderen ook de sub-traces
met een afwijkend snelheidspatroon. Voor bepaalde datapunten is de snelheidsmeting via GPS
niet accuraat wat resulteert in plotse pieken in de actuele snelheid. We beschouwen een
snelheidspatroon als afwijkend bij een versnelling tussen twee opeenvolgende datapunten
van ten minste 5 m/s² (of 18 km/u per seconde).
Stap 4 – Sub-traces met voldoende observaties. Een aantal sub-traces hebben slechts een
beperkt aantal datapunten rond punt T, waardoor het snelheidsverloop in die sub-traces niet
informatief genoeg kan worden geacht. Voor de analyse is het belangrijk dat we een beeld
hebben van de snelheid over 5 tijdsintervallen:
•

[T-12, T[: Het interval waarbinnen geen beïnvloeding plaatsvindt door de wijziging in
audiovisuele signalen gerelateerd aan UC 1a.

•

T: Het tijdstip waarop de geldende maximumsnelheid wijzigt (en waarop gebruikers
dit voor het eerst in het audiovisuele signaal gerelateerd aan UC 1a kunnen
waarnemen).

•

]T, T+12]: Het interval waarbinnen we het sterkste effect verwachten van UC 1a op de
wijziging in de compliance ratio.

•

]T+12, T+30]: Het interval waarbinnen we een middelmatig effect verwachten van UC
1a op de wijziging in de compliance ratio.

•

]T+30, T+48]: Het interval waarbinnen we een zwak tot geen effect verwachten van
UC 1a op de wijziging in de compliance ratio.

We behouden enkel die sub-traces met ten minste één observatie in elk van de
bovengenoemde intervallen.
Zo komen we tot een dataset van bijna 2 miljoen sub-traces met ruim 30 miljoen datapunten
(zie onderstaande tabel).

5

We verwijderen ook overlappende sub-traces. Het kan zich voordoen dat een gebruiker nog binnen het tijdsinterval van 48 seconden (van T tot T+48) met een
wijziging in de geldende maximumsnelheid te maken krijgt (bijvoorbeeld een snelheidswijziging van 100 naar 80 km/u die 15 seconden later gevolgd wordt
door een wijziging van 80 naar 70 km/u). In dat geval ontstaan er meerdere sub-traces die elkaar deels overlappen en dus ten dele dezelfde datapunten
bevatten (in het hierboven vermelde voorbeeld zal de sub-trace voor de wijziging van 100 naar 80 km/u overlappen met de sub-trace voor de wijziging van
80 naar 70 km/u over de periode van T+3 (12 seconden voor de wijziging van 80 naar 70) tot en met T+48 (33 seconden na de wijziging van 80 naar 70)). De
snelheidsaanpassing ten gevolge de tweede wijziging gaat zo de analyse van de snelheidsaanpassing ten gevolge de eerste wijziging vertekenen en vice versa.
Daarom worden deze sub-traces verwijderd uit de analyse.
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Stap

Aantal sub-traces

Aantal datapunten

Stap 1: Sub-traces van T-12 tot T+48

4 962 165

78 922 690

Stap 2: Sub-traces zonder abnormaal
trage snelheden

3 057 333

41 782 111

Stap 3: Sub-traces zonder abnormaal
hoge snelheden

3 032 885

41 478 480

Stap 4: Sub-traces met voldoende
observaties

1 980 148

31 966 130

Tabel 2: Overzicht van grootte dataset per stap voor wijziging in de maximumsnelheid

Figuur 10 toont een voorbeeld van het snelheidsverloop voor een geselecteerde sub-trace. Op
T zakt de (statische) maximumsnelheid van 130 naar 100 km/u. Waar de gebruiker voor T een
snelheid aanhield van c. 120-125 km/u, zakt deze na T tot onder de 100 km/u, in lijn met de
nieuwe maximumsnelheid.
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Figuur 10: Voorbeeld van een sub-trace
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Berekening van de compliance ratio
De volgende stap is de berekening van de compliance ratio, waarbij we dienen te bepalen hoe
compliance wordt gedefinieerd en hoe we de compliance ratio (en zijn verloop) precies
berekenen.
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Definitie van compliant rijgedrag
In Nederland wordt een meetcorrectie van c. 5km/u gehanteerd op de gemeten snelheid. In
lijn met die meetcorrectie gaan we een gebruiker als niet-compliant beschouwen als zijn
snelheid de relevante geldende maximumsnelheid met meer dan 5 km/u overschrijdt.
Berekening van compliance ratio
Bij de berekening van de compliance ratio, en ook voor de verdere analyse, maken we een
onderscheid tussen sub-traces waarin de maximumsnelheid daalt (‘limietdaling’), en subtraces waarin de maximumsnelheid stijgt (‘limietstijging’).
Voor limietdalingen is de relevante vraag wanneer iemand compliant wordt met de nieuwe
(lagere) maximumsnelheid. Vóór de wijziging in de maximumsnelheid zal een gebruiker een
snelheid aanhouden die (waarschijnlijk) boven de nieuwe maximumsnelheid ligt. Bij de
wijziging zal (waarschijnlijk) een neerwaartse aanpassing van de snelheid gebeuren in lijn
met de nieuwe maximumsnelheid. Door analyse van het verloop van compliance met de
nieuwe maximumsnelheid, krijgen we een beter beeld van wanneer die snelheidsaanpassing
zich heeft voorgedaan. Op basis hiervan definiëren we de compliance maatstaf op basis van
compliance met de nieuwe maximumsnelheid. Dit betekent dat de compliance maatstaf vóór
de snelheidswijziging niet aangeeft of een gebruiker compliant is met de actueel ter plekke
geldende maximumsnelheid, maar of de gebruiker reeds compliant is met de aankomende
maximumsnelheid (zie hieronder voor illustratief voorbeeld).

Figuur 11: Illustratief voorbeeld van bepaling compliance bij daling in de maximumsnelheid
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De compliance ratio op een bepaald tijdspunt T+t berekenen we als het aandeel sub-traces
waarvoor de snelheid in ten minste 1 datapunt tussen T-12 en T+t onder de nieuwe
maximumsnelheid + 5km/u lag. Hoewel de gekozen definitie niet de standaard definitie is van
de ‘compliance ratio’ is deze voor de huidige analyse wel gepast: we willen nagaan over welke
tijdspanne gebruikers hun snelheid neerwaarts aanpassen in de richting van de nieuwe
maximumsnelheid ten gevolge van de wijziging; als de snelheid, na initieel onder de nieuwe
maximumsnelheid gezakt te zijn, op een bepaald punt terug boven de nieuwe
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maximumsnelheid stijgt, dan is dat niet langer relevant voor de analyse die zich focust op de
initiële (neerwaartse) snelheidsaanpassing ten gevolge een wijziging in de maximumsnelheid
(en de audiovisuele signalen gerelateerd aan UC 1a.
Voor limietstijgingen is de relevante vraag wanneer iemand niet langer compliant is met
de oude (lagere) maximumsnelheid. Vóór de wijziging zal een gebruiker een snelheid
aanhouden die (waarschijnlijk) onder de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid ligt.
Bij de wijziging zal de gebruiker (waarschijnlijk) versnellen, zodat haar snelheid op een
bepaald moment boven de oude maximumsnelheid komt te liggen. De analyse van het verloop
van compliance met de oude maximumsnelheid geeft zo een beeld van wanneer die opwaartse
snelheidsaanpassing zich heeft voorgedaan. Op basis hiervan definiëren we de compliance
maatstaf op basis van compliance met de oude maximumsnelheid. Dit betekent dat de
compliance maatstaf na de snelheidswijziging dus niet aangeeft of een gebruiker compliant
is met de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid, maar of de gebruiker nog steeds
compliant is met de eerdere maximumsnelheid.
De compliance ratio op een bepaald tijdspunt T+t bij limietstijgingen berekenen we als het
aandeel sub-traces waarbij voor elk tijdspunt tussen T-12 en T+t de snelheid onder de
vroegere maximumsnelheid + 5km/u lag. Hoewel de gekozen definitie terug niet de standaard
definitie is van de ‘compliance ratio’ is deze voor de huidige analyse wel gepast: we willen
nagaan over welke tijdspanne gebruikers hun snelheid naar boven toe aanpassen weg van de
vroegere maximumsnelheid; als de snelheid, na initieel boven de oude maximumsnelheid
gestegen te zijn, op een bepaald punt terug onder de oude maximumsnelheid zakt, dan is dat
niet langer relevant voor de analyse die zich focust op de initiële (opwaartse)
snelheidsaanpassing ten gevolge een wijziging in de audiovisuele signalen gerelateerd aan UC
1a.
Analyses op verloop van de compliance ratio
De analyse spitst zich op in twee fases:
Visuele analyse
We plotten het verloop van de compliance ratio tussen T-12 en T+48 voor de geselecteerde
set sub-traces. Daarbij berekenen we ook de wijziging in de compliance ratio tussen
verschillende tijdspunten, de delta’s, waarbij we volgende relevante intervallen in
beschouwing nemen.
•

Delta 0 - Delta vóór wijziging in de maximumsnelheid: Hier vergelijken we het
aandeel van sub-traces die compliant waren op de laatste observatie vóór de wijziging
in de maximumsnelheid (e.g. op T-3), met het aandeel van sub-traces die compliant
waren vanaf het begin. Deze delta geeft een inzicht in de mate waarin compliance
met de nieuwe maximumsnelheid toenam voor de wijziging in het audiovisuele signaal
gerelateerd aan UC 1a. De delta kan derhalve worden toegeschreven aan audiovisuele
signalen die zich voordeden voor de daadwerkelijke wijziging in de maximumsnelheid,
zoals het zicht op een aankomend statisch of dynamisch verkeersbord.

•

Delta 1 – Delta tussen laatste observatie vóór T en T: Hier vergelijken we het aandeel
van sub-traces die compliant waren op tijdstip T (dus het moment waarop een
wijziging in de maximumsnelheid en het audiovisuele signaal voor het eerst
geobserveerd wordt in de data) met het aandeel van sub-traces die compliant waren
op de laatste observatie vóór de wijziging in de maximumsnelheid (e.g. op T-3). Omdat
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de wijziging in de maximumsnelheid plaatsvond tussen deze twee tijdspunten (tussen
T-3 en T), en deze periode dus een deel vóór en een deel na de wijziging in de
maximumsnelheid omvat, zal deze delta bepaald worden deels door een effect vóór
en een effect na snelheidswijziging. Het is niet mogelijk om de timing van het effect
op naleving verder te gaan uitsplitsen.
•

Delta 2 – Delta tussen T en T+12: Hier vergelijken we het aandeel van sub-traces die
compliant waren op tijdstip T+12 (of de eerste observatie na T+12) met het aandeel
van sub-traces die compliant waren op tijdstip T. Deze delta geeft ons dus inzicht in
de mate waarin de compliance ratio wijzigt in de periode net na de wijziging in het
audiovisuele signaal gerelateerd aan UC 1a.

•

Delta 3 – Delta tussen T+12 en T+30: Hier vergelijken we het aandeel van sub-traces
die compliant waren op tijdstip T+30 (of de eerste observatie na T+30) met het aandeel
van sub-traces die compliant waren op tijdstip T+12 (of de eerste observatie na T+12).

•

Delta 4 – Delta tussen T+30 en T+48: Hier vergelijken we het aandeel van sub-traces
die compliant waren op tijdstip T+48 (of de laatste observatie van de sub-trace) met
het aandeel van sub-traces die compliant waren op tijdstip T+30 (of de eerste
observatie na T+30). Delta 3 en Delta 4 geven ons inzicht in de delta in de compliance
ratio over een latere periode na de wijziging in het audiovisuele signaal gerelateerd
aan UC 1a.

De delta’s worden genormaliseerd door ze te delen door het gemiddelde tijdsverschil tussen
eind- en startpunt van de beschouwde intervallen (technisch: de delta zal gelijk zijn aan de
richtingscoëfficiënt van de rechte tussen compliance ratio bij de start van het interval en
compliance ratio bij het einde van het interval, zoals geïllustreerd in onderstaande figuur).
Dit maakt vergelijking van de delta’s mogelijk. Deze delta’s geven ons een eerste inzicht in
de mate waarin de wijziging in de compliance ratio net na de wijziging in het audiovisuele
signaal sterker is dan de wijziging voor of in een latere periode na de wijziging in het
audiovisuele signaal.
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Figuur 12: Illustratie van berekening van delta’s als richtingscoëfficiënt van rechten tussen begin- en eindpunt van
beschouwde intervallen

Statistische analyse
We beschouwen ook een statistisch model die de kans bepaalt dat een gebruiker compliant is
op een bepaald tijdspunt op basis van de waargenomen individuele snelheidspatronen.6
Het model gaat in eerste instantie na of de kans op compliance voor een individuele
gebruiker toeneemt of afneemt naarmate de tijd vordert; bijvoorbeeld, bij een
limietdaling, bekijken we of de kans dat een gebruiker compliant is met de nieuwe
maximumsnelheid op T-9 kleiner is dan de kans dat zij compliant is op T+12. Indien de snelheid
van de gebruiker niet werd beïnvloed door de wijziging in de maximumsnelheid (en de
bijhorende audiovisuele signalen), dan verwachten we dat er geen verband is tussen de kans
op compliance en het tijdstip van waarneming (relatief tot de wijziging in de
maximumsnelheid). In de eerste plaats testen we dus de volgende hypothese; voor een
limietdaling:
H1a: Bij limietdaling neemt de kans op compliance met de nieuwe maximumsnelheid
toe naarmate de tijd vordert.
En voor limietstijging:
H1b: Bij limietstijging neemt de kans op compliance met de oude maximumsnelheid
af naarmate de tijd vordert.
Deze analyse vormt een eerste verkennende stap. Met deze hypotheses willen we in de eerste
plaats nagaan of de waargenomen snelheidspatronen overeenstemmen met wat we realistisch
kunnen verwachten – een afname van de snelheid bij daling in de geldende maximumsnelheid,
en een toename van de snelheid bij stijging in de geldende maximumsnelheid. Dit geeft ons
dan inzicht in de goede technische werking van UC 1a: de in-car continue weergave van de
maximumsnelheid wijzigt op die plaatsen waar de daadwerkelijk geldende maximumsnelheid
wijzigt.
In tweede instantie gaan we ook na of de toename (voor limietdaling) of afname (voor
limietstijging) in de kans op compliance sterker is over bepaalde tijdsintervallen. Binnen
het model splitsen we de periode van 1 minuut op in 4 intervallen (T-12 tot de laatste
observatie voor T, T tot T+12, T+12 tot T+30 en T+30 tot T+48) en bekijken we de relatie
tussen het tijdstip en de individuele kans op compliance binnen elk interval. De vergelijking
van deze relatie tussen de verschillende intervallen geeft ons zo een beeld op de centrale
vraag binnen onze methodologische aanpak: is de wijziging in compliance ratio sterker net na
wijziging in het audiovisuele signaal (i.e. tussen T en T+12) dan voor de wijziging (T-12 tot
laatste observatie voor T) of over een latere periode erna (T+12 tot T+30, T+30 tot T+48). Op
basis van deze centrale vraag formuleren we de volgende te testen hypotheses.
H2a: Bij limietdaling zal de toename per seconde in de kans op compliance met de
nieuwe maximumsnelheid groter zijn over het interval T tot T+12, dan over de
intervallen T-12 – T-1, T+12 – T+30, en T+30 tot T+48.
6

Technisch: We schatten een ‘probit’-model, een statistisch regressie-model waar de afhankelijke variabele slechts 1 van 2 waarden kan aannemen – in dit
geval compliant of niet-compliant. Als verklarende variabelen nemen we tijdsinterval-dummies op: een dummy met waarde 1 als observatie plaatsvond op
een tijdstip na T, een dummy met waarde 1 als de observatie plaatsvond op een tijdstip na T+12, en een dummy met waarde 1 als de observatie plaatsvond
op een tijdstip na T+30. We passen het model toe op individuele observaties van de relevante sub-traces. Na schatting berekenen we de ‘marginal effects’
die ons inzicht geeft in de mate waarin de opgenomen variabelen (in dit geval de dummies) leiden tot een procentuele wijziging in de kans op compliance.
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H2b: Bij limietstijging zal de afname per seconde in de kans op compliance met de
nieuwe maximumsnelheid groter zijn (in absolute termen) over het interval T tot
T+12, dan over de intervallen T-12 – T-1, T+12 – T+30, en T+30 tot T+48.
De analyse zullen worden uitgevoerd over een verzameling van alle sub-traces (geselecteerd
zoals hierboven beschreven). Vervolgens wordt de analyse ook verfijnd op 2 manieren
teneinde verdere inzichten te krijgen in de waargenomen patronen:
•

Verfijning volgens type wijziging in de maximumsnelheid: De naleving van de
geldende maximumsnelheid en de mate waarin gebruikers hun actuele snelheid
aanpassen in respons op een wijziging in de geldende maximumsnelheid hangt mogelijk
af van het type maximumsnelheid. Hiervoor testen we door sub-traces te gaan
opsplitsen in een groep sub-traces die te maken krijgt met statische
maximumsnelheden (i.e. limieten die worden aangeduid via statische
verkeerssignalisatie) en een groep sub-traces die te maken krijgt met dynamische
maximumsnelheden (i.e. limieten die zijn afgestemd op de actuele verkeersdrukte of
andere specifieke situaties en worden aangeduid via matrixborden).

•

Verfijning volgens verkeersdrukte: Het verloop van de compliance ratio over de tijd
kan (deels) gedreven worden door verkeersdrukte, waarbij gebruikers in tijden van
grote drukte gedwongen zijn de eigen actuele snelheid aan die drukte aan te passen.
Om de impact van verkeersdrukte op onze bevindingen te gaan uitfilteren, voeren we
een analyse uit die enkel kijkt naar sub-traces die plaatsvinden in ‘freeflow’
verkeersomstandigheden, waarbij freeflow wordt geïdentificeerd zoals hieronder
beschreven.
Freeflow verkeersomstandigheden worden geïdentificeerd aan de hand van tellus-data
binnen de geanalyseerde geofences. Voor elke tellus berekenen we de
verkeersintensiteit (het aantal voertuigen per uur) over een tijdspanne van 15
minuten. De capaciteit wordt benaderd door het 95%-percentiel te nemen van de
intensiteit per 15 minuten voor die tellus over de volledige beschouwde periode, i.e.
de maximaal geobserveerde intensiteit op een bepaald wegdeel met uitzondering van
outliers. Hieruit berekenen we dan de I/C ratio per tellus en per kwartier. Het verkeer
op een wegdeel wordt binnen onze analyse beschouwd als in ‘freeflow’ als (i) de I/C
ratio minder dan 0.6 bedraagt, en (ii) de gemiddelde snelheid groter is dan 90% van
de gemiddelde snelheid op het moment waar de I/C ratio gelijk is aan 1. De tweede
filter ((ii)) elimineert die tellus/kwartier combinaties waar de I/C ratio minder dan
0.6 bedroeg door extreem grote drukte (wat zich vertaalt in een zeer lage gemiddelde
snelheid). We beschouwen een geofence dan in freeflow over een gegeven kwartier
indien alle tellussen binnen die geofence in freeflow zijn. Voor elke geofence-kwartier
combinatie in freeflow selecteren we dan de sub-traces in die geofence die starten
binnen het geselecteerde kwartier.

2.3.2. Wijziging in de compliance ratio bij overschrijden van de maximumsnelheid
In deze analyse gaan we kijken hoe de compliance ratio wijzigt net na een overschrijding van
de maximumsnelheid, en hoe deze wijziging zich verhoudt tot de wijzigingen over een latere
periode na de overschrijding.
Selectie van sub-traces
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Voor de analyse selecteren we een set van sub-traces op basis van volgende criteria:
Stap 1: Sub-traces met constante maximumsnelheid. In deze eerste stap splitsen we de gpstraces op naar de geldende maximumsnelheid. Zo krijgen we sub-traces waarin de geldende
(statische of dynamische) maximumsnelheid niet wijzigt. Dit laat ons toe om de
snelheidsaanpassing bij het overschrijden van die geldende maximumsnelheid te gaan
beschouwen zonder rekening te moeten houden met een snelheidsaanpassing ten gevolge een
wijziging van die geldende maximumsnelheid. Zoals bij de analyse van de wijziging in de
maximumsnelheid zullen we ook hier sub-traces verwijderen met abnormale lage en hoge
geobserveerde snelheden.
Stap 2: Sub-traces met overschrijding van maximumsnelheid. Vervolgens behouden we die
sub-traces waarin de maximumsnelheid ten minste eenmaal werd overschreden met ten
minste 5 km/u.
Stap 3: Sub-traces vanaf overschrijding van de maximumsnelheid. Het doel van de analyse
is om na te gaan hoe een gebruiker de snelheid aanpast na de eerste overschrijding van de
maximumsnelheid. Daarom gaan we enkel dat deel van de sub-trace behouden vanaf de eerste
overschrijding. We definiëren eerste overschrijding als het eerste datapunt in de sub-trace
waar (i) de snelheid ten minste 5 km/u boven de actueel ter plekke geldende
maximumsnelheid ligt; en waar (ii) de snelheid in het voorgaande datapunt niet, of minder
dan 5 km/u boven de maximumsnelheid ligt.
Via deze aanpak vermijden we sub-traces waar de eerste overschrijding van de
maximumsnelheid samenvalt met het eerste datapunt in de sub-trace. Dit zal zich
voornamelijk voordoen wanneer de maximumsnelheid daalt en de gebruiker de snelheid pas
aanpast na de wijziging in de maximumsnelheid. De snelheidsaanpassing na deze
‘overschrijding’ zal dan het gevolg zijn van een aanpassing aan de nieuwe maximumsnelheid,
en is dus niet representatief voor onze analyse. Figuur 13 illustreert.
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Figuur 13: Illustratie van het afknippen van sub-traces vanaf het eerste overschrijden van de maximumsnelheid
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Stap 4: Sub-traces van één minuut. We behouden enkel dat deel van de sub-trace vanaf het
eerste overschrijden van de maximumsnelheid (zoals hierboven gedefinieerd), op punt T, tot
60 seconden na het eerste overschrijden, op T+60. Sub-traces die eindigen op minder dan één
minuut vanaf het eerste overschrijden worden niet in beschouwing genomen omdat deze
onvoldoende beeld verschaffen op het snelheidsverloop na de initiële overschrijding van de
geldende maximumsnelheid.
Stap 5: Sub-traces met voldoende observaties. Een aantal sub-traces hebben slechts een
beperkt aantal datapunten vanaf punt T, waardoor het snelheidsverloop in die sub-traces niet
informatief genoeg kan worden geacht. Voor de analyse is het belangrijk dat we een beeld
hebben van de snelheid over 4 tijdsintervallen:
•

T: Het tijdstip waarop de maximumsnelheid voor het eerst werd overschreden (en
waarop gebruikers dus voor het eerst een wijziging in het audiovisuele signaal
gerelateerd aan UC 1a kunnen waarnemen).

•

]T, T+12]: Het interval waarbinnen we het sterkste effect verwachten van UC 1a op de
wijziging in de compliance ratio.

•

]T+12, T+30]: Het interval waarbinnen we een middelmatig effect verwachten van UC
1a op de wijziging in de compliance ratio.

•

]T+30, T+60]: Het interval waarbinnen we een zwak tot geen effect verwachten van
UC 1a op de wijziging in de compliance ratio.

We behouden enkel die sub-traces met ten minste één observatie in elk van de
bovengenoemde intervallen.
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de impact van de verschillende selectie-stappen
op de grootte van de dataset. Na stap 4 houden we bijna 3 miljoen sub-traces over met ruim
120 miljoen datapunten.
Stap

Aantal subtraces

Aantal
datapunten

Stap 1: Sub-traces met constante
maximumsnelheid

24 495 064

446 745 871

Stap 2: Sub-traces met overschrijding van
maximumsnelheid

11 216 471

223 606 506

Stap 3: Sub-traces vanaf overschrijding
van de maximumsnelheid

10 079 819

178 779 941

Stap 4: Sub-traces van één minuut

2 867 018

130 587 495

Stap 5: Sub-traces met voldoende
observaties

2 822 354

129 155 240

Tabel 3: Overzicht van grootte dataset per stap voor overschrijden van de maximumsnelheid

Berekening van de compliance ratio
De volgende stap is de berekening van de compliance ratio, waarbij we dienen te bepalen hoe
compliance wordt gedefinieerd en hoe we de compliance ratio (en het verloop ervan) precies
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berekenen. Compliant rijgedrag wordt gedefinieerd zoals bij wijziging in de geldende
maximumsnelheid: een gebruiker is niet-compliant als zijn snelheid de actueel ter plekke
geldende maximumsnelheid met meer dan 5 km/u overschrijdt.
De compliance ratio op punt T+t wordt berekend als het aandeel sub-traces waarin op ten
minste 1 tijdspunt tussen T en T+t de snelheid onder de actueel ter plekke geldende
maximumsnelheid + 5 km/u lag. Het verloop van de aldus gedefinieerde compliance ratio
geeft zo inzicht in de mate waarin gebruikers de snelheid aanpassen na het initiële
overschrijden van de geldende maximumsnelheid.
Analyses op verloop van de compliance ratio
De analyse op het verloop van de compliance ratio verloopt gelijkaardig aan de eerdere
analyse van het verloop van de compliance ratio na een wijziging van de geldende
maximumsnelheid.
Visuele analyse
We plotten het verloop van de compliance ratio tussen T en T+60 voor de geselecteerde set
sub-traces. Daarbij berekenen we ook de delta’s, de wijziging in de compliance ratio tussen
verschillende tijdspunten, waarbij we volgende relevante intervallen in beschouwing nemen.
•

Delta 0 - Delta tussen T en T+12: We vergelijken het aandeel van sub-traces die
compliant waren op tijdstip T+12 (of de eerste observatie na T+12) met het aandeel
van sub-traces die compliant waren op tijdstip T (0%). Deze delta geeft ons inzicht in
de mate waarin de compliance toeneemt in de periode net na het overschrijden van
de maximumsnelheid, en dus net na de wijziging in het audiovisuele signaal.

•

Delta 1 – Delta tussen T+12 en T+30: Hier vergelijken we het aandeel van sub-traces
die compliant waren op tijdstip T+30 (of de eerste observatie na T+30) met het aandeel
van sub-traces die compliant waren op tijdstip T+12 (of de eerste observatie na T+12).

•

Delta 2 – Delta tussen T+30 en T+60: Hier vergelijken we het aandeel van sub-traces
die compliant waren op tijdstip T+60 (of de laatste observatie van de sub-trace) met
het aandeel van sub-traces die compliant waren op tijdstip T+30 (of de eerste
observatie na T+30). Delta 1 en Delta 2 geven ons inzicht in de toename in compliance
over een latere periode na de wijziging in het audiovisuele signaal gelinkt aan de
initiële overschrijding van de maximumsnelheid.

De delta’s worden genormaliseerd door ze te delen door het gemiddelde tijdsverschil tussen
eind- en startpunt van de beschouwde intervallen (technisch: de delta zal gelijk zijn aan de
richtingscoëfficiënt van de rechte tussen compliance ratio bij de start van het interval en
compliance ratio bij het einde van het interval, zoals geïllustreerd in onderstaande figuur).
Dit maakt vergelijking van de delta’s mogelijk. Deze delta’s geven ons een eerste inzicht in
de mate waarin de wijziging in de compliance ratio net na de wijziging in het audiovisuele
signaal (gerelateerd aan het overschrijden van de geldende maximumsnelheid) sterker is
dan de wijziging in een latere periode na de wijziging in het audiovisuele signaal.
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Figuur 14: Illustratie van berekening van delta’s als richtingscoëfficiënt van rechten tussen begin- en eindpunt van
beschouwde intervallen

Statistische analyse
We beschouwen ook een zelfde statistisch model als voor compliance na de wijziging van de
geldende maximumsnelheid waarbij we de kans modelleren dat een gebruiker compliant is op
een bepaald tijdspunt.
Het model gaat in eerste instantie na of de kans op compliance voor een individuele
gebruiker toeneemt of afneemt naarmate de tijd vordert, waarbij we volgende hypothese
testen:
H1c: Na het overschrijden van de geldende maximumsnelheid neemt de kans op
compliance met die geldende maximumsnelheid toe naarmate de tijd vordert.
In tweede instantie gaan we ook na of de toename in de kans op compliance sterker is
over bepaalde tijdsintervallen. Binnen het model splitsen we de periode van 1 minuut op in
3 intervallen (T tot T+12, T+12 tot T+30 en T+30 tot T+60) en bekijken we de relatie tussen
het tijdstip en de kans op compliance binnen elk interval. De vergelijking van deze relatie
tussen de verschillende intervallen geeft ons zo een beeld op de centrale vraag binnen onze
methodologische aanpak: is de wijziging in compliance ratio sterker net na wijziging in het
audiovisuele signaal (i.e. tussen T en T+12) dan over een latere periode na wijziging in het
audiovisuele signaal (T+12 tot T+30, T+30 tot T+60). Op basis van deze centrale vraag
formuleren we de volgende te testen hypotheses.
H2c: Bij overschrijden van de maximumsnelheid zal de toename per seconde in de
kans op compliance met de maximumsnelheid groter zijn over het interval T tot T+12,
dan over de intervallen T+12 – T+30, en T+30 tot T+60.
De analyse zullen worden uitgevoerd over een verzameling van alle sub-traces (geselecteerd
zoals hierboven beschreven). Vervolgens wordt de analyse ook verfijnd volgens type
maximumsnelheid (statisch of dynamisch) en volgens verkeersdrukte (waarbij we focussen op
sub-traces die plaatsvinden in freeflow verkeersomstandigheden).
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2.4. Effectmeting
Voor elk van de drie beschouwde situaties ((i) wijziging in het audiovisuele signaal bij een
verlaging van de geldende maximumsnelheid; (ii) wijziging in het audiovisuele signaal bij een
verhoging van de geldende maximumsnelheid; en (iii) wijziging in het audiovisuele signaal bij
overschrijden van de geldende maximumsnelheid) zoeken we een antwoord op de drie
centrale vragen:
1. Is er een (significante) wijziging in de compliance ratio na wijziging in het audiovisuele
signaal?
2. Is de delta in de compliance ratio net na wijziging in het audiovisuele signaal (e.g. tot
tijdstip T+12) (significant) groter dan de latere delta in de compliance ratio (e.g. vanaf
tijdstip T+12)?
3. [Enkel voor verandering in de geldende maximumsnelheid] Is de delta in de compliance
ratio net na wijziging in het audiovisuele signaal (e.g. tot tijdstip T+12) (significant)
groter dan de delta in de compliance ratio voor de wijziging in het audiovisuele signaal
(i.e. voor tijdstip T)?
2.4.1. Wijziging in de compliance ratio bij daling in de maximumsnelheid
We onderzoeken het effect van een wijziging in de audiovisuele signalen ten gevolge een
daling in de maximumsnelheid volgens de hierboven beschreven methodologie, waarbij we
het verloop in de compliance ratio tussen T-12 en T+48 bekijken. De compliance ratio op tijd
x wordt in deze gedefinieerd als het aandeel van sub-traces die compliant zijn geworden voor
of op x, i.e. over de periode T-12 tot x hebben ze een snelheid bereikt die lager lag dan de
nieuw geldende maximumsnelheid + 5 km/u.
In antwoord op de drie centrale vragen komen we tot volgende bevindingen:
1. De compliance ratio met de nieuwe (lagere) maximumsnelheid neemt significant toe
na wijziging in het audiovisuele signaal.
Deze bevinding ligt in lijn met de verwachtingen: als de geldende maximumsnelheid daalt
zullen weggebruikers die net voor de wijziging sneller reden dan de nieuwe maximumsnelheid
hun snelheid verlagen in lijn met de nieuwe geldende maximumsnelheid.
2. De delta in de compliance ratio met de nieuwe (lagere) maximumsnelheid is significant
hoger in het tijdsinterval tussen het moment van de wijziging in het audiovisuele
signaal en T+12 dan in het tijdsinterval van T+12 tot T+48.
Als de geldende maximumsnelheid daalt, zullen weggebruikers die net voor die wijziging
sneller reden dan de nieuwe maximumsnelheid hun snelheid verlagen in lijn met die nieuwe
geldende maximumsnelheid en ze zullen dit vooral doen net na de wijziging in het
audiovisuele signaal waarmee die wijziging in de geldende maximumsnelheid wordt
aangegeven. Dit wijst dus op een mogelijk effect van de functionaliteit gerelateerd aan UC
1a op naleving van de geldende maximumsnelheid.
3. De delta in de compliance ratio in het tijdsinterval vanaf T-12 tot net voor het moment
van de wijziging in de geldende maximumsnelheid is van een zelfde grootteorde als de
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delta in de compliance ratio in het interval van T tot T+12, en, afgaande op de
bevindingen voor enkel statische maximumsnelheden, waarschijnlijk groter.
Een groot deel van de aanpassing aan de nieuwe (lagere) maximumsnelheid vindt reeds plaats
voor de wijziging in de geldende maximumsnelheid. Het effect van audiovisuele signalen die
een gebruiker krijgt voor de locatie waar de wijziging in de geldende maximumsnelheid van
kracht wordt (e.g. het zien van een (matrix)bord op een afstand) lijkt aldus gelijkaardig aan
het effect van audiovisuele signalen (inclusief diegene gerelateerd aan UC 1a) vanaf het
moment dat de wijziging is ingegaan.
4. Deze bevindingen lijken vooral gedragen door sub-traces die te maken kregen met een
verandering naar een statische snelheidslimiet (dus de nieuwe maximumsnelheid is
statisch); voor sub-traces die te maken kregen met een verandering naar een
dynamische snelheidslimiet (de nieuwe maximumsnelheid is dynamisch) gaan de
vastgestelde tendensen niet op.
Gebruikers lijken in mindere mate te reageren op een verandering naar dynamische
maximumsnelheid dan dat het geval is voor een verandering naar een statische
maximumsnelheid: het nalevings-niveau is minder hoog en neemt ook minder snel toe net na
de wijziging in de geldende maximumsnelheid.
In wat volgt presenteren we de analyse achter de bovenvermelde bevindingen, waarbij we
eerst een analyse beschouwen over alle sub-traces, om dan te gaan verfijnen volgens het type
wijziging in geldende maximumsnelheid en voor freeflow situaties afzonderlijk.
Alle sub-traces
Voor deze analyse beschouwen we de volledige dataset van 896 418 sub-traces waarbinnen
een daling in de geldende maximumsnelheid werd vastgesteld.
Visuele analyse
Figuur 15 toont het verloop van de compliance ratio tussen T-12 en T+48 seconden. Elke staaf
geeft het aandeel sub-traces weer waarin sprake is van compliance met de nieuwe geldende
maximumsnelheid na snelheidswijziging op een bepaald tijdspunt. In ruim een derde van de
sub-traces (aangeduid in het blauw) was reeds sprake van compliance met de nieuwe
maximumsnelheid op T-12. Van de overige sub-traces is er een gedeelte waarin sprake was
van compliance gedurende T-12 en T+48 (aangeduid in het rood). Zo loopt de compliance
ratio gestaag op, van 36% op T-12 tot 63% op T+48.
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Figuur 15: Compliance ratio per tijdspunt voor set van alle sub-traces met daling in de maximumsnelheid. Een sub-trace
wordt beschouwd als compliant op tijdstip x wanneer de snelheid op punt x onder de nieuwe maximumsnelheid + 5km/u
ligt, of wanneer dit het geval is op enig ander tijdstip voor punt x.

De vraag is nu hoe de geobserveerde delta’s in de compliance ratio voor verschillende
relevante intervallen zich verhouden tot elkaar. Zoals besproken in de methodologische sectie
beschouwen we volgende delta’s:
•

Delta 0 - Delta voor wijziging in de maximumsnelheid.

•

Delta 1 – Delta tussen laatste observatie voor T en T

•

Delta 2 – Delta tussen T en T+12

•

Delta 3 – Delta tussen T+12 en T+30

•

Delta 4 – Delta tussen T+30 en T+48

De delta’s worden genormaliseerd door ze te delen door het gemiddelde tijdsverschil tussen
eind- en startpunt van de beschouwde intervallen. Dit maakt vergelijking van de delta’s
mogelijk. Onderstaande tabel toont de delta’s in de compliance ratio over de verschillende
intervallen, uitgedrukt in %-punt per seconde.

Alle sub-traces

Delta 0

Delta 1

Delta 2

Delta 3

Delta 4

Voor
wijziging
in de
limiet

Tussen
laatste
obs. voor
T en T

Tussen T
en T+12

Tussen
T+12 en
T+30

Tussen
T+30 en
T+48

+0.71%

+0.69%

+0.52%

+0.39%

+0.45%

Tabel XX: Delta in compliance ratio per tijdsinterval voor set van alle sub-traces met daling in de maximumsnelheid, in %punt per seconde.

Op basis van de figuur en de tabel komen we tot volgende vaststellingen:
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•

Een aanzienlijk deel van de gebruikers past de snelheid aan tussen T-12 en T+48 in lijn
met de nieuwe lagere maximumsnelheid. Bijna twee derde van de gebruikers heeft
tegen T+48 een snelheid bereikt die compliant is met de nieuwe geldende
maximumsnelheid.

•

De sterkste toename in de compliance ratio lijkt zich te situeren in de periode voor T
(Delta 0 en Delta 1) wat er op wijst dat gebruikers anticiperen op de wijziging in de
geldende maximumsnelheid op basis van audiovisuele signalen die niet gerelateerd
zijn aan UC 1a. Een deel van die toename in de compliance ratio kan echter mogelijks
worden toegeschreven aan een effect van de wijziging in het audiovisuele signaal
gerelateerd aan UC 1a (het interval voor Delta 1 bevat immers een periode voor
wijziging en een periode na wijziging in de geldende maximumsnelheid).

•

Voor wat betreft de delta’s over de periode na de wijziging in het audiovisuele signaal
zien we een hogere delta over het interval net na de wijziging dan over latere
intervallen.

De statistische analyse geeft uitsluitsel of de vastgestelde verbanden significant zijn.
Statistische analyse
Voor de statistische analyse richten we ons enkel op die sub-traces die niet-compliant waren
bij de start van de sub-trace. De sub-traces die compliant waren bij de start blijven compliant
gedurende de hele periode, volgens de gehanteerde definitie. Ze voegen aldus niets toe aan
de statistische analyse, waar de nadruk ligt op het al dan niet evolueren van niet-compliance
naar compliance (mogelijks ten gevolge de wijziging in het audiovisuele signaal). Dit betekent
ook dat de geschatte coëfficiënten binnen de statistische analyse niet direct vergelijkbaar
zijn met de delta’s – enkel de significantie en de verschillen tussen coëfficiënten zijn relevant.
We bepalen de kans dat een gebruiker compliant is op een bepaald tijdspunt, gegeven dat de
gebruiker initieel niet-compliant was. Anders dan bij de visuele analyse, die zich baseert op
de reeds geaggregeerde compliance ratio (i.e. compliance over de volledig beschouwde set
van sub-traces) bekijken we hier de individuele kans op compliance. De individuele kans op
compliance op een bepaald tijdspunt zal in grote mate de compliance ratio op dat tijdspunt
sturen (e.g. als de kans op compliance bij iedere gebruiker 70% is, zal de compliance ratio
ook rond 70% zijn), waardoor de modellering van die kans mee inzichten kan geven in de
significantie van de waargenomen tendensen op geaggregeerd niveau.
Bij de statistische analyse testen we volgende hypotheses:
H1a: Bij daling van de geldende maximumsnelheid neemt de kans op compliance met
de nieuwe geldende maximumsnelheid toe naarmate meer tijd is verstreken sinds die
daling.
H2a: Bij daling van de geldende maximumsnelheid zal de toename per seconde in de
kans op compliance met de nieuwe maximumsnelheid groter zijn over het interval T
tot T+12, dan over de intervallen T-12 – T-1 (i.e. de laatste observatie voor T), T+12
– T+30, en T+30 tot T+48.
Specifiek bepalen we voor elk van de vier intervallen wat de toename is in de kans op
compliance over dat interval, uitgedrukt in %-punt per seconde. Hierbij kunnen we ook testen
of er een significant verschil is in de toename per seconde over de verschillende
tijdsintervallen.
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Tabel 4 geeft de resultaten weer van de statistische analyse per interval. De tweede kolom
duidt de geschatte toename in de kans op compliance aan (in %-punt per seconde). Op basis
van de statistische analyse neemt de kans dat een gebruiker voor het eerst compliant wordt
in de 12 seconden na punt T toe met 1.5%-punt per seconde. De derde kolom duidt het verschil
in geschatte toename aan in vergelijking met het voorgaande interval (e.g. de toename in de
geschatte kans op compliance in T+12 tot T+30 is 0.4%-punt lager dan de geschatte toename
in T tot T+12).
Toename in kans op
compliance (in %-punt
per seconde)

Verschil in toename per
seconde vs vorige
interval

T-12 tot T-1

+1.43%***

-

T tot T+12

+1.51%***

+0.08%***

T+12 tot T+30

+1.13%***

-0.38%***

T+30 tot T+48

+0.88%***

-0.25%***

Interval

Tabel 4: Resultaten van modelschatting voor daling in maximumsnelheid met alle sub-traces. ***: significant op 1%
significantieniveau

Op basis van deze resultaten kunnen we een uitspraak doen over de hypotheses:
•

H1a: Alle geschatte toenames in de kans op compliance zijn significant verschillend
van 0 en positief, met een geschatte toename tussen 0.9% en 1.5%-punt per seconde.
Uit de data blijkt dus dat de kans op compliance met de nieuwe maximumsnelheid
toeneemt naarmate de tijd vordert.

•

H2a: De geschatte toename is het hoogste over het interval T tot T+12 – 0.71%-punt
hoger dan over het interval T+30 tot T+48 en 0.46%-punt hoger dan over het interval
T+12 tot T+30. In de derde kolom zien we dat alle beschouwde verschillen significant
zijn. Op basis hiervan kunnen we dus stellen dat de toename per seconde in de kans
op compliance significant groter is over het interval T tot T+12 dan over de andere
beschouwde intervallen.

De statistische en visuele analyse laten derhalve volgende conclusie toe met betrekking tot
het effect op de compliance ratio van een wijziging in het audiovisuele signaal bij een daling
van de maximumsnelheid:
•

De wijziging in compliance is sterker net na de wijziging in het audiovisuele signaal
(over het interval T tot T+12) dan voor of een langere periode na de wijziging in het
audiovisuele signaal. Dit duidt op een mogelijk effect van de wijziging in de
audiovisuele signalen (gelinkt aan de functionaliteit van UC 1a) op de naleving van de
nieuwe lagere snelheidslimiet.

•

Er blijkt ook een sterk effect te zijn op de naleving voorafgaand aan een wijziging in
de snelheidslimiet. Hoewel het verschil tussen de toename in de kans op compliance
over het interval T tot T+12 en het interval T-12 tot T statistisch significant is, is het
verschil in absolute omvang eerder beperkt (0.08-percent punt, wat over een periode
van 12 seconden, slechts een verschil oplevert van minder dan 1% in kans op
compliance). Op basis van deze resultaten, kunnen we besluiten dat het effect op
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naleving voor en net na de wijziging in de maximumsnelheid in de praktijk van dezelfde
grootteorde zal zijn.
Verfijning volgens type wijziging in de maximumsnelheid
We bekijken ook of er verschillen zijn in de geobserveerde toename van de compliance ratio
na wijziging in het audiovisuele signaal (bij daling in de maximumsnelheid) tussen
verschillende types snelheidswijziging. Met name delen we de sub-traces op in sub-traces die
te maken kregen met een daling in de maximumsnelheid naar een nieuwe statische
maximumsnelheid (zoals aangegeven op statische borden) en sub-traces die te maken kregen
met een daling in de maximumsnelheid naar een nieuwe dynamische maximumsnelheid (zoals
aangegeven op dynamische (matrix)borden).
Figuur 16 toont het verloop van de compliance ratio tussen T-12 en T+48 seconden voor de
twee sets sub-traces. De mate van naleving blijkt in grote mate te verschillen: de naleving
van statische maximumsnelheden is beduidend hoger dan de naleving van dynamische
maximumsnelheden.7 In beide gevallen zien we echter een sterke toename van de compliance
ratio, in lijn met onze eerdere bevindingen voor de volledige set van sub-traces.

heeft ver

Figuur 16: Compliance ratio per tijdspunt voor set van sub-traces die te maken hebben met een daling naar een resp.
statische en dynamische maximumsnelheid. Een sub-trace wordt beschouwd als compliant op tijdstip x wanneer de snelheid
op punt x onder de nieuwe maximumsnelheid + 5km/u ligt, of wanneer dit het geval is op enig ander tijdstip voor punt x.
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Een analyse van de delta’s in compliance ratio legt duidelijke verschillen bloot in het verloop
van de compliance ratio voor statische en dynamische snelheidslimieten (zie onderstaande
tabel):
•

7

Voor de statische limiet is het verloop gelijkaardig aan hetgeen eerder werd
geobserveerd voor de volledige subset. Er is een sterke stijging in de compliance ratio

De hogere compliance ratio voor sub-traces met een wijziging naar een statische maximumsnelheden is deels gedreven door de specifieke wijzigingen in de
snelheidslimiet in deze set van sub-traces. In vergelijking met sub-traces met een wijziging naar een dynamische snelheidslimiet hebben sub-traces met een
wijziging naar een statische maximumsnelheid gemiddeld beschouwd een hogere maximumsnelheid vóór de wijziging en een kleiner verschil tussen
maximumsnelheid vóór en na de wijziging. De compliance ratio is hoger naarmate de geldende maximumsnelheid vóór de wijziging hoger was en naarmate de
wijziging in geldende maximumsnelheid kleiner is.
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in de periode voor de wijziging (Delta 0) en in de periode tussen de laatste observatie
voor T en T (Delta 1) (beiden +0.85%); de toename in de compliance ratio net na T
(Delta 2) is 0.2 – 0.3%-punt per seconde groter dan de toename in de compliance ratio
in een latere fase (Delta 3 en Delta 4).
•

Voor de dynamische limiet is de toename in de compliance ratio initieel beperkt (in
lijn met Delta 3 voor de statische limiet). De sterkste toename observeren we in het
laatste beschouwde interval (Delta 4). Dit wijst er mogelijks op dat gebruikers de
snelheid niet zozeer aanpassen in functie van de geldende dynamische limiet maar in
functie van de mogelijke obstakels verder op de weg (vb. drukte) die de dynamische
snelheidslimiet rechtvaardigen.
Delta 0

Delta 1

Delta 2

Delta 3

Delta 4

Voor
wijziging
in de
limiet

Tussen
laatste
obs. voor
T en T

Tussen T
en T+12

Tussen
T+12 en
T+30

Tussen
T+30 en
T+48

Alle sub-traces

+0.71%

+0.69%

+0.52%

+0.39%

+0.45%

Statische limiet

+0.85%

+0.85%

+0.59%

+0.37%

+0.23%

Dynamische limiet

+0.35%

+0.30%

+0.33%

+0.43%

+0.95%

Tabel 5: Delta in compliance ratio per tijdsinterval voor set van sub-traces die te maken hebben met een daling naar een
resp. statische en dynamische maximumsnelheid, in %-punt per seconde.

De geobserveerde tendensen in de volledige dataset blijken dus voornamelijk gedreven te zijn
door sub-traces die te maken krijgen met een wijziging naar een statische maximumsnelheid.
De statistische analyse van de kans op compliance met de nieuwe snelheidslimiet bevestigt
dit beeld – zie onderstaande tabel.
•

Voor de statische limiet is er een significant toename in de kans op compliance over
alle beschouwde intervallen. De toename in T tot T+12 is 0.52%-punt per seconde en
0.86%-punt per seconde hoger dan de toename in resp. T+12 tot T+30 en T+30 tot
T+48. Het sterkste geschatte effect vindt echter plaats in de periode T-12 tot T-1
(0.31%-punt per seconde hoger).

•

Voor de dynamische limiet is er enkel een significant toename in de kans op compliance
na T, waarbij de geschatte toename lichtjes stijgt over de beschouwde intervallen. De
geschatte toenames in compliance zijn wel 1.5 tot 3 maal minder sterk dan de
geschatte toenames in compliance voor een statische limiet over dezelfde intervallen.
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Statische limiet
Interval

Toename in
kans op
compliance
(in %-punt
per seconde)

Verschil in
toename
per second
vs vorige
interval

Dynamische limiet
Toename in
kans op
compliance
(in %-punt per
seconde)

Verschil in
toename
per second
vs vorige
interval

T-12 tot T-1

2.15%***

-0.41%***

T tot T+12

1.84%***

-0.31%***

0.58%***

+0.99%***

T+12 tot T+30

1.32%***

-0.52%***

0.61%***

+0.03%***

T+30 tot T+48

0.98%***

-0.34%***

0.63%***

+0.02%***

Tabel 6: Resultaten van modelschatting voor daling in maximumsnelheid voor set van sub-traces die te maken hebben met
een daling naar een resp. statische en dynamische maximumsnelheid. *: significant op 1% significantieniveau

Het beeld dat we hadden met betrekking tot het verschil in effect op compliance voor en na
de wijziging in snelheid dient dus ietwat te moeten worden bijgesteld: bij sub-traces die te
maken krijgen met een wijziging naar een statische snelheidslimiet zal de aanpassing van de
compliance het sterkste zijn voor de feitelijke wijziging, waarschijnlijk ten gevolge
audiovisuele signalen niet gerelateerd aan UC 1a (e.g. het zicht op aankomende
verkeersborden).
Verfijning volgens verkeersdrukte
Het geobserveerde patroon in het verloop van de compliance ratio over de tijd – waarbij
compliance met de nieuwe maximumsnelheid toeneemt, kan (deels) gedreven worden door
verkeersdrukte waardoor een gebruiker wordt gedwongen de snelheid te verlagen, ongeacht
het mogelijke effect van een wijziging in het audiovisuele signaal.
We testen de impact van verkeersdrukte op onze bevindingen door een beperkte sample te
selecteren van 51 498 sub-traces voor dewelke het omliggende verkeer in die geofence en op
dat tijdstip in ‘freeflow’ was (zoals gedefinieerd in de methodologische sectie) (we beperken
ons ook tot sub-traces die te maken hebben met een wijziging naar een statische
maximumsnelheid, om de analyse zo zuiver mogelijk te houden). Voor deze sub-traces was
geen sprake van druk verkeer waardoor de beslissing welke snelheid aan te houden niet
beïnvloed kan worden door externe factoren zoals de verkeersdrukte.
Onderstaande resultaten tonen aan dat de vastgestelde patronen ook aanwezig zijn in subtraces die te maken krijgen met verkeer in freeflow.
Figuur 17 toont het verloop van de compliance ratio tussen T-12 en T+48 seconden voor de
sub-traces waarbij het omliggende verkeer in freeflow is. Het geobserveerde patroon is
gelijkaardig aan wat we zagen voor de compliance ratio op basis van alle sub-traces: initieel
is ruim een derde compliant met de nieuwe maximumsnelheid; tussen T-12 en T+48 neemt de
compliance ratio toe tot ongeveer twee derde op T+48.
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Figuur 17: Compliance ratio per tijdspunt voor set van sub-traces die te maken hebben met een daling naar een statische
maximumsnelheid en met verkeer in freeflow. Een sub-trace wordt beschouwd als compliant op tijdstip x wanneer de
actuele snelheid op punt x lager is dan de nieuwe geldende maximumsnelheid + 5km/u, of wanneer dit het geval is op enig
ander tijdstip voor punt x.

Op basis van een analyse van de delta’s (zie onderstaande tabel) komen we tot volgende
vaststelling:
•

Voor sub-traces met verkeer in freeflow is het verloop gelijkaardig aan hetgeen eerder
werd geobserveerd voor de volledige subset en voor sub-traces die te maken krijgen
met een wijziging naar een statische limiet in het bijzonder (zij het op een lager niveau
van naleving). Er is een sterke stijging in de compliance ratio in de periode voor de
wijziging (Delta 0) en in de periode tussen de laatste observatie voorafgaand aan T,
en T (Delta 1); de toename in de compliance ratio net na T (Delta 2) is 0.2 – 0.4%-punt
per seconde groter dan de toename in de compliance ratio in een latere fase (Delta 3
en Delta 4).

Enkel sub-traces met
verkeer in freeflow en
statische limiet

Delta 0

Delta 1

Delta 2

Delta 3

Delta 4

Voor
wijziging
in de
limiet

Tussen
laatste
obs. voor
T en T

Tussen T
en T+12

Tussen
T+12 en
T+30

Tussen
T+30 en
T+48

+0.96%

+0.78%

+0.69%

+0.47%

+0.29%

Tabel 7: Delta in compliance ratio per tijdsinterval voor set van sub-traces die te maken hebben met een verkeer in freeflow
in %-punt per seconde.

Zelfs zonder de mogelijk verstorende invloed van de verkeersdrukte zien we dus een grotere
toename in compliance net na de wijziging in de geldende maximumsnelheid dan in latere
periodes na de wijziging. Wel zien we dat in freeflow situaties de mate van naleving (iets)
lager zal zijn.
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De statistische analyse van de kans op compliance met de nieuwe snelheidslimiet bevestigt
dit beeld – zie onderstaande tabel: De toename in de kans op compliance is 30-80% hoger in
het interval T tot T+12 dan over de intervallen T+12 tot T+30 en T+30 tot T+48. Het verschil
in geschatte toename voor en net na de wijziging in maximumsnelheid is dan weer niet
significant, daar waar we voor de gehele set van sub-traces nog een significant verschil
vaststelden. Dit wijst er op dat een deel van het eerder geobserveerde verschil in toename in
compliance tussen T-12 tot T-1 en T tot T+12 kon toegeschreven worden aan een toename in
de kans op compliance door verkeersdrukte in het interval T tot T+12.
Toename in kans op
compliance (in %-punt
per seconde)

Verschil in toename per
second vs vorige
interval

T-12 tot T-1

+1.97%***

-

T tot T+12

+1.92%***

-0.05%

T+12 tot T+30

+1.47%***

-0.45%***

T+30 tot T+48

+1.06%***

-0.41%***

Interval

Tabel 8: Resultaten van modelschatting voor daling in maximumsnelheid met sub-traces die te maken krijgen met verkeer
in freeflow en met wijziging naar een statische maximumsnelheid. ***: significant op 1% significantieniveau

2.4.2. Wijziging in de compliance ratio bij toename in de maximumsnelheid
We onderzoeken het effect van een wijziging in de audiovisuele signalen ten gevolge een
toename in de maximumsnelheid volgens de hierboven beschreven methodologie, waarbij we
het verloop in de compliance ratio tussen T-12 en T+48 gaan bekijken. De compliance ratio
op tijdspunt x wordt in deze gedefinieerd als het aandeel van sub-traces die nog steeds
compliant waren met de oude geldende maximumsnelheid op x, i.e. over de periode T-12 tot
x hebben ze nog geen snelheid bereikt die hoger lag dan de oude geldende maximumsnelheid
+ 5 km/u.
In antwoord op de drie centrale vragen komen we tot volgende bevindingen:
1. De compliance ratio met de oude (lagere) maximumsnelheid neemt significant af na
wijziging in het audiovisuele signaal.
Deze bevinding ligt in lijn met de verwachtingen: als de maximumsnelheid toeneemt zullen
weggebruikers hun snelheid wijzigen naar een snelheid die boven de oude maximumsnelheid
ligt.
2. De delta in de compliance ratio met de oude (lagere) maximumsnelheid is significant
hoger (in absolute waarden) tussen de wijziging in het audiovisuele signaal en T+12
dan in het interval T+12 tot T+48.
Als de maximumsnelheid toeneemt zullen weggebruikers voornamelijk hun snelheid
aanpassen net na de wijziging in het audiovisuele signaal die gepaard gaat met de wijziging
in de maximumsnelheid. Dit wijst dus op een mogelijk effect van de functionaliteit
gerelateerd aan UC 1a op naleving van de maximumsnelheid.
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3. Er zijn geen aanwijzingen dat de delta in de compliance ratio in het interval T tot T+12
significant hoger is dan de delta in de compliance ratio in het interval T-12 tot T.
Een groot deel van de aanpassing weg van de oude (lagere) maximumsnelheid vindt reeds
plaats voor de wijziging in de maximumsnelheid, vermoedelijk omdat gebruikers anticiperen
op de naderende wijziging. De analyses zijn niet eensluidend over het verschil tussen de
sterkte van aanpassing voor de wijziging en net na de wijziging. Praktisch betekent dit dat
we er van uit kunnen gaan dat het effect op snelheidsaanpassing voor de wijziging van de
zelfde grootteorde is als het effect net na de wijziging.
In wat volgt presenteren we de analyse achter de bovenvermelde bevindingen.
Alle sub-traces
Voor deze analyse beschouwen we de volledige dataset van 1 083 730 sub-traces waarbinnen
een toename in de geldende maximumsnelheid werd vastgesteld.
Visuele analyse
Figuur 18 toont het verloop van de compliance ratio tussen T-12 en T+48 seconden, waarbij
elke staaf het aandeel weergeeft van sub-traces die compliant zijn met de maximumsnelheid
die gold voor de wijziging in de maximumsnelheid. Bijna de helft van de sub-traces was nog
compliant met de oude maximumsnelheid op T-12. Naarmate de tijd vordert, neemt de
compliance ratio af, tot 17% op T+48.

heeft ver

Figuur 18: Compliance ratio per tijdspunt voor set van alle sub-traces met toename in de maximumsnelheid. Een sub-trace
wordt beschouwd als compliant op tijdstip x wanneer de snelheid op punt x onder de oude maximumsnelheid + 5km/u ligt,
en wanneer dit het geval is op elk ander tijdstip voor punt x.

heeft ver

De vraag is nu hoe de geobserveerde delta’s in de compliance ratio voor verschillende
relevante intervallen zich verhouden tot elkaar. De beschouwde delta’s zijn zoals die voor de
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analyse van het verloop in de compliance ratio’s bij daling in de maximumsnelheid. Tabel 9
geeft de verschillend delta’s weer.

Alle sub-traces

Delta 0

Delta 1

Delta 2

Delta 3

Delta 4

Voor
wijziging
in de
limiet

Tussen
laatste
obs. voor
T en T

Tussen T
en T+12

Tussen
T+12 en
T+30

Tussen
T+30 en
T+48

-1.3%

-1.2%

-0.6%

-0.2%

-0.1%

Tabel 9: Toename in compliance ratio per tijdsinterval voor set van alle sub-traces met toename in de maximumsnelheid,
in %-punt per seconde.

Op basis van de figuur en de tabel komen we tot volgende vaststellingen:
•

Een aanzienlijk deel van de gebruikers past de snelheid aan tussen T-12 en T+48 in lijn
met de nieuwe hogere maximumsnelheid. Ruim 80% van de gebruikers heeft tegen
T+48 een snelheid bereikt die niet langer compliant is met de vroegere
maximumsnelheid.

•

De sterkste afname in de compliance ratio lijkt zich te situeren in de periode voor T
(Delta 0 en Delta 1), met een afname van meer dan 1% per seconde. Een deel van die
afname in de compliance ratio kan mogelijks worden toegeschreven aan een effect
van de wijziging in het audiovisuele signaal (vervat in Delta 1).

•

Voor wat betreft de delta’s over de periode na de wijziging in het audiovisuele signaal
zien we een hogere delta, in absolute waarden, over het interval net na de wijziging
dan over latere intervallen. De delta net na de wijziging in het audiovisuele signaal is
3 tot 6 keer zo hoog als de delta over latere periodes.

De statistische analyse geeft uitsluitsel of de vastgestelde verbanden significant zijn.
Statistische analyse
Voor de statistische analyse richten we ons enkel op die sub-traces die compliant waren bij
de start van de sub-trace. De sub-traces die niet compliant waren bij de start blijven niet
compliant gedurende de hele periode. Ze voegen aldus niets toe aan de statistische analyse,
waar de nadruk ligt op het al dan niet evolueren van compliance naar niet-compliance (ten
gevolge de wijziging in het audiovisuele signaal). Dit betekent ook dat de geschatte
coëfficiënten binnen de statistische analyse niet direct vergelijkbaar zijn met de delta’s –
enkel de significantie en de verschillen tussen coëfficiënten zijn relevant.
We modelleren de kans dat een gebruiker compliant is op een bepaald tijdspunt waarbij we
volgende hypotheses wensen te testen:
H1b: Bij stijging van de geldende maximumsnelheid neemt de kans op compliance met
de oude maximumsnelheid af naarmate de tijd vordert.
H2b: Bij stijging van de geldende maximumsnelheid zal de afname per seconde in de
kans op compliance met de oude maximumsnelheid groter zijn over het interval T tot
T+12, dan over de intervallen T-12 – T-1 (i.e. de laatste observatie voor T), T+12 –
T+30, en T+30 tot T+48.
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Specifiek schatten we voor elk van de vier intervallen wat de toename is in de kans op
compliance over dat interval, uitgedrukt in %-punt per seconde. Hierbij kunnen we ook testen
of er een significant verschil is in de toename per seconde over de verschillende
tijdsintervallen.
Tabel 10 geeft de resultaten weer van het statistisch model per interval. De tweede kolom
duidt de geschatte toename in de kans op compliance aan (in %-punt per seconde). Zo schat
het model dat de kans dat een gebruiker nog steeds compliant is in de 12 seconden na punt T
afneemt met 2.3%-punt per seconde. De derde kolom duidt het verschil in geschatte toename
aan in vergelijking met het voorgaande interval.
Daling in kans op
compliance (in %-punt
per seconde)

Verschil in daling per
seconde vs vorige
interval

T-12 tot T-1

-1.81%***

-

T tot T+12

-2.34%***

-0.52%***

T+12 tot T+30

-1.62%***

+0.71%***

T+30 tot T+48

-1.12%***

+0.50%***

Interval

Tabel 10: Resultaten van modelschatting voor toename in maximumsnelheid met alle sub-traces. ***: significant op 1%
significantieniveau

Op basis van deze resultaten kunnen we een uitspraak doen over de hypothesen:
•

H1b: Alle geschatte veranderingen in de kans op compliance zijn significant
verschillend van 0 en negatief. Uit de data blijkt dus dat de kans op compliance met
de eerdere maximumsnelheid afneemt naarmate de tijd vordert.

•

H2b: De geschatte daling is het hoogste over het interval T tot T+12, waarbij alle
beschouwde verschillen significant zijn (i.e. compliance met de oude
maximumsnelheid neemt significant af over de ganse sub-trace). Op basis hiervan
kunnen we dus stellen dat de daling per seconde in de kans op compliance significant
groter is (in absolute termen) over het interval T tot T+12 dan over de andere
beschouwde intervallen.

Op basis van de statistische en visuele analyse komen we dus tot volgende conclusie met
betrekking tot het effect van een wijziging in het audiovisuele signaal bij een toename van
de geldende maximumsnelheid op de compliance ratio:
•

De wijziging in compliance is sterker net na de snelheidswijziging (over het interval T
tot T+12) dan voorafgaand aan, of gedurende een latere periode na het moment van
de wijziging van de geldende maximumsnelheid. Dit duidt op een mogelijk effect van
de audiovisuele signalen die informeren over de stijging van de geldende
maximumsnelheid (gelinkt aan de functionaliteit van UC 1a, of andere audiovisuele
signalen na wijziging in de snelheidslimiet).

•

Er blijkt ook een sterk effect te zijn op de naleving voor de wijziging in de geldende
limiet. De analyses zijn niet eensluidend over het verschil tussen de sterkte van
aanpassing voor de wijziging en net na de wijziging. Op basis hiervan moeten we

Talking Traffic - Evaluatie

61

vaststellen dat de snelheidsaanpassing voor en net na de wijziging in de
maximumsnelheid in de praktijk van een zelfde grootteorde zal zijn.
Verfijning per type wijziging in de maximumsnelheid
We bekijken ook of er verschillen zijn in de geobserveerde toename van de compliance ratio
na wijziging in het audiovisuele signaal (bij toename in de maximumsnelheid) tussen
verschillende types snelheidswijziging. Met name delen we de sub-traces op in sub-traces die
te maken krijgen met een toename in de maximumsnelheid vanuit een oude statische
maximumsnelheid en sub-traces die te maken krijgen met een toename in de
maximumsnelheid vanuit een oude dynamische maximumsnelheid.
Figuur 19 toont het verloop van de compliance ratio tussen T-12 en T+48 seconden voor de
twee sets van sub-traces. De mate van naleving bij de start van de sub-trace blijkt sterk te
verschillen afhankelijk van of de geldende maximumsnelheid op dat punt statisch is of
dynamisch: de compliance ratio op T-12 is beduidend hoger voor sub-traces die te maken
krijgen met statische maximumsnelheden op dat punt. Wel zien we in beide gevallen een
sterke daling van de compliance ratio, in lijn met onze eerdere bevindingen voor de volledige
set van sub-traces.

heeft ver

Figuur 19: Compliance ratio per tijdspunt voor set van sub-traces met stijging vanuit een resp. statische en dynamische
maximumsnelheid. Een sub-trace wordt beschouwd als compliant op tijdstip t wanneer de snelheid op punt t onder de oude
maximumsnelheid + 5km/u ligt, en wanneer dit het geval is op elk ander tijdstip voor punt t.

heeft ver

Op basis van een analyse van de delta’s in compliance ratio stellen we vast dat de wijzigingen
in compliance ratio grotendeels vergelijkbaar zijn voor sub-traces die te maken krijgen met
een statische limiet en sub-traces die te maken krijgen met een dynamische limiet. Het
grootste deel van de snelheidsaanpassing (en dus van de daling in de compliance ratio) doet
zich voor in de periode tot en met T, en in minder mate in de periode net na T.
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Delta 0

Delta 1

Delta 2

Delta 3

Delta 4

Voor
wijziging
in de
limiet

Tussen
laatste
obs. voor
T en T

Tussen T
en T+12

Tussen
T+12 en
T+30

Tussen
T+30 en
T+48

Statische limiet

-1.3%

-1.3%

-0.7%

-0.2%

-0.1%

Dynamische limiet

-1.4%

-1.1%

-0.5%

-0.1%

-0.03%

De statistische analyse van de kans op compliance met de oude snelheidslimiet toont een
vergelijkbaar beeld – zie onderstaande tabel.
•

Voor de statische limiet is er een significant daling in de kans op compliance over alle
beschouwde intervallen. De geschatte daling in T tot T+12 is 50%-100% hoger dan de
geschatte daling in resp. T+12 tot T+30 en T+30 tot T+48, en 30% hoger dan in het
interval voor T.

•

Eenzelfde beeld zien we voor de dynamische limiet, al zijn de geschatte afnames
groter (in absolute waarden) en is het geschatte effect op de kans op compliance
lichtjes sterker over het interval voorafgaand aan T dan over het interval van T tot
T+12.
Statische limiet

Interval

Verandering
in kans op
compliance
(in %-punt
per
seconde)

Verschil in
verandering
per second
vs vorige
interval

Dynamische limiet
Verandering
in kans op
compliance
(in %-punt
per
seconde)

Verschil in
verandering
per second
vs vorige
interval

T-12 tot T-1

-1.63%***

-3.36%***

T tot T+12

-2.17%***

-0.54%***

-3.26%***

+0.10%***

T+12 tot T+30

-1.48%***

+0.68%***

-2.55%***

+0.71%***

T+30 tot T+48

-1.02%***

+0.47%***

-1.95%***

+0.60%***

Tabel 11: Resultaten van modelschatting voor daling in maximumsnelheid met alle sub-traces. ***: significant op 1%
significantieniveau

Verfijning volgens verkeersdrukte
We testen de impact van verkeersdrukte op onze bevindingen door een beperkte sample te
selecteren van 49 335 sub-traces voor dewelke het omliggende verkeer in de geofence en op
dat tijdstip in ‘freeflow’ was (zoals gedefinieerd in de methodologische sectie) (we beperken
ons ook tot sub-traces die te maken hebben met een wijziging vanaf een statische geldende
maximumsnelheid, om de analyse zo zuiver mogelijk te houden). Voor deze sub-traces was
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geen sprake van druk verkeer waardoor de beslissing welke actuele snelheid aan te houden
niet beïnvloed kan worden door externe factoren zoals de verkeersdrukte.
Onderstaande resultaten tonen aan dat de vastgestelde patronen ook aanwezig zijn in subtraces die te maken krijgen met verkeer in freeflow.
Figuur 20 toont het verloop van de compliance ratio tussen T-12 en T+48 seconden voor de
sub-traces waarbij het omliggende verkeer in freeflow is. Het geobserveerde patroon is
gelijkaardig aan wat we zagen voor de compliance ratio op basis van alle sub-traces met een
statische snelheidslimiet: initieel is ruim 40% compliant met de oude maximumsnelheid;
tussen T-12 en T+48 neemt de compliance ratio af tot 11% op T+48. De compliance ratio op
T+48 is wel beduidend lager dan de compliance ratio wanneer alle sub-traces met statische
snelheidslimiet in rekening worden genomen (dus niet enkel die met verkeer in freeflow). Dit
duidt er op dat gebruikers in freeflow meer ruimte hebben om de actuele snelheid boven de
oude geldende maximumsnelheid te laten stijgen na wijziging in de geldende
maximumsnelheid.

heeft ver

Figuur 20: Compliance ratio per tijdspunt voor set van sub-traces die te maken hebben met een stijging naar een statische
geldende maximumsnelheid en met verkeer in freeflow. Een sub-trace wordt beschouwd als compliant op tijdstip x wanneer
de actuele snelheid op punt x lager is dan de oude geldende maximumsnelheid + 5km/u ligt, en wanneer dit het geval is op
elk ander tijdstip voor punt x.

heeft ver

Op basis van een analyse van de delta’s (zie onderstaande tabel) komen we tot volgende
vaststelling:
•

Voor sub-traces met verkeer in freeflow is het verloop gelijkaardig aan hetgeen eerder
werd geobserveerd voor de volledige subset. Er is een sterke stijging in de compliance
ratio in de periode voor de wijziging (Delta 0) en vooral in de periode tussen de laatste
observatie voor T en T (Delta 1); de toename in de compliance ratio net na T (Delta 2)
is beduidend groter dan de toename in de compliance ratio in een latere fase (Delta 3
en Delta 4).
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Enkel sub-traces met
verkeer in freeflow en
statische limiet

Delta 0

Delta 1

Delta 2

Delta 3

Delta 4

Voor
wijziging
in de
limiet

Tussen
laatste
obs. voor
T en T

Tussen T
en T+12

Tussen
T+12 en
T+30

Tussen
T+30 en
T+48

-1.49%

-1.81%

-0.86%

-0.17%

-0.08%

Tabel 12: Delta in compliance ratio per tijdsinterval voor set van sub-traces die te maken hebben met een stijging vanaf
een statische en maximumsnelheid onder freeflow verkeersomstandigheden, in %-punt per seconde.

Zelfs zonder de mogelijk verstorende invloed van de verkeersdrukte zien we dus een grotere
toename in compliance net na de wijziging in de geldende maximumsnelheid dan in latere
periodes na de wijziging.
De statistische analyse van de kans op compliance met de nieuwe snelheidslimiet bevestigt
dit beeld – zie onderstaande tabel: de toename in de kans op compliance is 40-110% hoger in
het interval T tot T+12 dan over de intervallen T+12 tot T+30 en T+30 tot T+48.
Toename in kans op
compliance (in %-punt
per seconde)

Verschil in toename per
second vs vorige
interval

T-12 tot T-1

-1.05%***

-

T tot T+12

-2.55%***

-1.50%***

T+12 tot T+30

-1.78%***

+0.77%***

T+30 tot T+48

-1.21%***

+0.56%***

Interval

Tabel 13: Resultaten van modelschatting voor toename in maximumsnelheid met sub-traces die te maken krijgen met
verkeer in freeflow en met wijziging vanaf een statische maximumsnelheid. ***: significant op 1% significantieniveau

2.4.3. Wijziging in de compliance ratio bij overschrijden van de maximumsnelheid
We onderzoeken het opvolggedrag van de audiovisuele signalen die de weggebruiker
informeren over diens overschrijding van de geldende maximumsnelheid. Specifiek bekijken
we het verloop van de compliance ratio per tijdspunt, vanaf het moment dat de
maximumsnelheid voor het eerst wordt overschreden tot 60 seconden na de eerste
overschrijding. De compliance ratio wordt in dit geval gedefinieerd als het aandeel van de
sub-traces die compliant zijn met de maximumsnelheid op dat tijdspunt of op een eerder
tijdspunt.
In antwoord op de twee centrale relevante vragen komen we tot volgende bevindingen:
1. De compliance ratio met de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid neemt
significant toe na overschrijding van de maximumsnelheid.
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Als de gebruiker de maximumsnelheid overschrijdt zal zij over een tijdspanne van 1 minuut
waarschijnlijk haar snelheid terug verlagen in lijn met de actueel ter plekke geldende
maximumsnelheid.
2. De delta in de compliance ratio met de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid
is significant hoger tussen de wijziging in het audiovisuele signaal en T+12 dan in het
interval T+12 tot T+60.
Als een gebruiker de geldende maximumsnelheid overschrijdt zal zij haar actuele snelheid
voornamelijk neerwaarts aanpassen (terug in lijn met de maximumsnelheid) in de periode
net na overschrijden van de maximumsnelheid. Zodra gebruikers merken dat ze te snel rijden
gaat een groot deel (c. 25%) de snelheid quasi-onmiddellijk aanpassen (binnen de 12 seconden
na overschrijding). Dit wijst dus op een mogelijk effect van de functionaliteit gerelateerd

aan UC 1a op naleving van de maximumsnelheid.

In wat volgt presenteren we de analyse achter de bovenvermelde bevindingen.
Alle sub-traces
Voor deze analyse beschouwen we de volledige dataset van 2 867 018 sub-traces waarbinnen
een overschrijding van de maximumsnelheid werd vastgesteld met ten minste 5 km/u. De
start van deze sub-traces komt steeds te liggen op het datapunt waar de maximumsnelheid
voor het eerst werd overschreden.
Visuele analyse
Figuur 21 toont het verloop van de compliance ratio tussen T, het tijdstip waarop de
maximumsnelheid voor het eerst werd overschreden en T+60 seconden. Elke staaf geeft het
aandeel sub-traces weer die compliant is met de actueel ter plekke geldende
maximumsnelheid op een bepaald tijdspunt na T. De compliance ratio is 0% op T; de start van
elke sub-trace werd gelegd op het punt waar de gebruiker voor het eerst niet-compliant is.
Vanaf T neemt de compliance ratio snel toe – na 12 seconden is reeds een vierde van de
gebruikers compliant; na 60 seconden is 60% compliant.
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Figuur 21: Compliance ratio per tijdspunt voor set van alle sub-traces met overschrijding van de maximumsnelheid op punt
T. Een sub-trace wordt beschouwd als compliant op tijdstip x wanneer de snelheid op punt x onder de maximumsnelheid +
5km/u ligt, of wanneer dit het geval is op enig ander tijdstip voor punt x.

De vraag is hoe de geobserveerde delta’s in de compliance ratio voor verschillende relevante
intervallen zich verhouden tot elkaar. De beschouwde delta’s zijn de volgende:
•

Delta 0 - Delta tussen T en T+12

•

Delta 1 – Delta tussen T+12 en T+30

•

Delta 2 – Delta tussen T+30 en T+60

De delta’s worden genormaliseerd door ze te delen door het gemiddelde tijdsverschil tussen
eind- en startpunt van de beschouwde intervallen. Dit maakt vergelijking van de delta’s
mogelijk. Onderstaande tabel geeft de verschillende delta’s weer.

Alle sub-traces

Delta 0

Delta 1

Delta 2

tussen T
en T+12

tussen
T+12 en
T+30

tussen
T+30 en
T+60

+2.1%

+0.9%

+0.6%

Tabel 14: Toename in compliance ratio per tijdsinterval voor set van alle sub-traces met overschrijding in de
maximumsnelheid op moment T, in %-punt.

Op basis van de figuur en de tabel komen we tot volgende vaststellingen:
•

Na overschrijden van de geldende maximumsnelheid past een groot deel van de
gebruikers de actuele snelheid terug aan in lijn met de geldende maximumsnelheid.
Ruim de helft van de gebruikers heeft binnen de minuut weer een actuele snelheid
bereikt die compliant is met de geldende maximumsnelheid.

•

De sterkste toename in de compliance ratio lijkt zich te situeren in de periode
onmiddellijk na T (Delta 0), waarbij de toename 2-3 maal zo sterk is als in latere
periodes (Delta 1 en Delta 2).

De statistische analyse geeft uitsluitsel of de vastgestelde verbanden significant zijn.
Statistische analyse
We modelleren de kans dat een gebruiker compliant is op een bepaald tijdspunt om de
volgende hypotheses te testen:
H1c: Bij overschrijden van de maximumsnelheid en het signaleren daarvan middels
audiovisuele signalen vanuit de in-car informatiedienst neemt de kans op compliance
met de ter plekke geldende maximumsnelheid toe naarmate de tijd vordert.
H2c: Bij overschrijden van de maximumsnelheid zal de toename per seconde in de
kans op compliance met de ter plekke geldende maximumsnelheid groter zijn over
het interval T tot T+12, dan over de intervallen T+12 – T+30, en T+30 tot T+60.
Specifiek schatten we voor elk van de drie intervallen wat de toename is in de kans op
compliance over dat interval, uitgedrukt in %-punt per seconde. Hierbij kunnen we ook testen
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of er een significant verschil is in de toename per seconde over de verschillende
tijdsintervallen.
Tabel 15 geeft de resultaten weer van het statistische model per interval. De tweede kolom
duidt de geschatte toename in de kans op compliance aan (in %-punt per seconde). Zo schat
het model dat de kans dat een gebruiker compliant wordt in de 12 seconden na punt T
toeneemt met 1.99% per seconde. De tweede kolom duidt het verschil in geschatte toename
aan in vergelijking met het voorgaande interval.
Interval

Toename in kans op
compliance (in %-punt
per seconde)

Verschil in toename per
second vs vorige
interval

T tot T+12

+1.98%***

T+12 tot T+30

+1.53%***

-0.45%***

T+30 tot T+48

+1.04%***

-0.49%***

Tabel 15: Resultaten van modelschatting voor daling in maximumsnelheid met alle sub-traces. ***: significant op 1%
significantieniveau

Op basis van deze resultaten kunnen we een uitspraak doen over de hypothesen:
•

H1c: Alle geschatte toenames in de kans op compliance zijn significant verschillend
van 0 en positief. Uit de data blijkt dus dat de kans op compliance toeneemt naarmate
de tijd vordert.

•

H2c: De geschatte toename is het hoogste over het interval T tot T+12, waarbij alle
beschouwde verschillen significant zijn. Op basis hiervan kunnen we dus stellen dat de
toename per seconde in de kans op compliance significant groter is over het interval
T tot T+12 dan over de andere beschouwde intervallen.

Op basis van de statistische en visuele analyse komen we dus tot volgende conclusie met
betrekking tot het effect op de compliance ratio van een wijziging in het audiovisuele signaal
bij het overschrijden van de geldende maximumsnelheid:
•

De wijziging in compliance is sterker net na de wijziging in het audiovisuele signaal
(over het interval T tot T+12) dan later na de wijziging in het audiovisuele signaal. Dit
duidt op een mogelijk effect van de wijziging in de audiovisuele signalen op de naleving
van de actueel ter plekke geldende snelheidslimiet (gelinkt aan de functionaliteit van
UC 1a, of andere audiovisuele signalen na overschrijden).

Analyse per type wijziging in de maximumsnelheid
We bekijken ook of er verschillen zijn in de geobserveerde toename van de compliance ratio
na wijziging in het audiovisuele signaal (ter indicatie van overschrijding van de geldende
maximumsnelheid) tussen verschillende types snelheidswijziging. Met name delen we de subtraces op in sub-traces waarbij een statische snelheidslimiet werd overschreden en sub-traces
waarbij een dynamische snelheidslimiet werd overschreden.
Figuur 22 toont het verloop van de compliance ratio tussen T en T+60 seconden voor de twee
sets sub-traces. De mate waarin gebruikers de snelheid terug aanpassen in lijn met de
maximumsnelheid blijkt in grote mate te verschillen: binnen één minuut zijn er beduidend
meer sub-traces die weer compliant zijn met een statische snelheidslimiet (63%) dan er sub-
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traces zijn die compliant zijn met een dynamische snelheidslimiet (44%). In beide gevallen
zien we een sterke toename van de compliance ratio, in lijn met onze eerdere bevindingen
voor de volledige set van sub-traces.

Figuur 22: Compliance ratio per tijdspunt voor set van sub-traces met overschrijding van een statische, resp. dynamische
maximumsnelheid. Een sub-trace wordt beschouwd als compliant op tijdstip x wanneer de actuele snelheid op punt x lager
is dan de nieuwe geldende maximumsnelheid + 5km/u ligt, of wanneer dit het geval is op enig ander tijdstip voor punt x.

Een analyse van de delta’s in compliance ratio toont duidelijke verschillen in het verloop van
de compliance ratio voor statische en dynamische snelheidslimieten (zie onderstaande tabel):
•

Voor de statische limiet is het verloop vergelijkbaar met hetgeen eerder werd
geobserveerd voor de volledige subset. Er is een sterke stijging in de compliance ratio
in de periode net na overschrijding (Delta 1, plus 2.4% per seconde); de toename in de
compliance ratio over een latere periode na T is 2.5 (Delta 1) tot 4-maal (Delta 2)
kleiner dan de eerdere toename.

•

Voor de dynamische limiet is de toename in de compliance ratio initieel (Delta 0 en
Delta 1) beperkt (in lijn met Delta 1 voor de statische limiet). De sterkste toename
observeren we in het laatste beschouwde interval (Delta 2). Net zoals bij de analyse
voor een daling in de maximumsnelheid suggereert dit patroon dat gebruikers
voornamelijk de actuele snelheid aanpassen bij het bereiken van de obstakels die de
aanleiding vormden voor dynamische maximumsnelheid,eerder dan aan de dynamische
snelheidslimiet zelf.
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Delta 0

Delta 1

Delta 2

tussen T
en T+12

tussen
T+12 en
T+30

tussen
T+30 en
T+60

Statische limiet

+2.4%

+1.0%

+0.6%

Dynamische limiet

+1.0%

+0.6%

+1.3%

Tabel 16: Toename in compliance ratio per tijdsinterval voor sub-traces (die te maken krijgen met resp. statische en
dynamische snelheidslimiet) met overschrijding in de maximumsnelheid, in %-punt.

De geobserveerde tendensen in de volledige dataset blijken dus voornamelijk gedreven te zijn
door sub-traces die te maken krijgen met een statische maximumsnelheid.
De statistische analyse van de kans op compliance met de nieuwe snelheidslimiet bevestigt
dit beeld – zie onderstaande tabel.
•

Voor de statische limiet is er een significant toename in de kans op compliance over
alle beschouwde intervallen. De geschatte toename in T tot T+12 is 43% en 119% hoger
dan de geschatte toename in resp. T+12 tot T+30 en T+30 tot T+60.

•

Voor de dynamische limiet is de geschatte toename in de kans op compliance groter
in de latere periodes. Snelheidsaanpassing gebeurt vooral in de latere periodes na
overschrijding; de gebruiker zal bij overschrijden van een dynamische snelheid langer
een niet-compliante snelheid aanhouden
Statische limiet

Interval

Toename
in kans op
compliance
(in %-punt
per
seconde)

Verschil
in
toename
per
second vs
vorige
interval

Dynamische limiet
Toename
in kans op
compliance
(in %-punt
per
seconde)

Verschil
in
toename
per
second vs
vorige
interval

T tot T+12

2.41%***

0.15%***

T+12 tot T+30

1.69%***

-0.72%***

0.78%***

+0.63%***

T+30 tot T+60

1.10%***

-0.59%***

0.77%***

-0.01%***

Tabel 17: Resultaten van modelschatting voor overschrijding van maximumsnelheid met alle sub-traces. ***: significant op
1% significantieniveau

Verfijning volgens verkeersdrukte
We testen de impact van verkeersdrukte op onze bevindingen door een beperkte sample te
selecteren van 194 372 sub-traces voor dewelke het omliggende verkeer in die geofence en
op dat tijdstip in ‘freeflow’ was (zoals gedefinieerd in de methodologische sectie) (we
beperken ons ook tot sub-traces die te maken hebben met een statische maximumsnelheid,
om de analyse zo zuiver mogelijk te houden). Voor deze sub-traces was geen sprake van druk
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verkeer waardoor de beslissing welke actuele snelheid aan te houden niet beïnvloed kan
worden door externe factoren zoals de verkeersdrukte.
Onderstaande resultaten tonen aan dat de eerder vastgestelde patronen ook aanwezig zijn in
sub-traces die te maken krijgen met verkeer in freeflow.
Figuur 23 toont het verloop van de compliance ratio tussen T en T+60 voor de sub-traces
waarbij het omliggende verkeer in freeflow is. Het geobserveerde patroon is vergelijkbaar
met wat we zagen voor de compliance ratio op basis van alle sub-traces met een statische
snelheidslimiet, met een sterke stijging in de compliance ratio tot boven de 50% op T+60 (dus
de helft van de sub-traces die niet-compliant was op T heeft binnen de minuut een actuele
snelheid bereikt die compliant is aan de geldende maximum snelheid). De totale toename in
de compliance ratio is wel minder hoog dan diegene die werd vastgesteld voor alle sub-traces.

heeft ver

Figuur 23: Compliance ratio per tijdspunt voor set van sub-traces die te maken hebben met een overschrijding van de
statische maximumsnelheid en met verkeer in freeflow. Een sub-trace wordt beschouwd als compliant op tijdstip x wanneer
de actuele snelheid op punt x lager is dan de ter plekke geldende maximumsnelheid + 5km/u ligt, of wanneer dit het geval
is op enig ander tijdstip voor punt x.

heeft ver

Op basis van een analyse van de delta’s (zie onderstaande tabel) komen we tot volgende
vaststelling:
•

Voor sub-traces met verkeer in freeflow is het verloop vergelijkbaar met hetgeen
eerder werd geobserveerd voor de volledige subset en voor sub-traces die te maken
krijgen met een statische snelheidslimiet in het bijzonder. Er is een sterke stijging in
de compliance ratio in de periode net na overschrijding van de geldende
maximumsnelheid (Delta 0). Voor de latere periodes (Delta 1 en Delta 2) is de toename
2 tot 3 keer kleiner.
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Alle sub-traces

Delta 0

Delta 1

Delta 2

tussen T
en T+12

tussen
T+12 en
T+30

tussen
T+30 en
T+60

+1.8%

+0.8%

+0.5%

Tabel 18: Delta in compliance ratio per tijdsinterval voor set van sub-traces die te maken hebben met verkeer in freeflow
en statische maximumsnelheden, in %-punt per seconde.

Zelfs zonder de mogelijk verstorende invloed van de verkeersdrukte zien we dus een grotere
toename in compliance net na de overschrijding van de geldende maximumsnelheid dan in
latere periodes na de wijziging.
De statistische analyse van de kans op compliance met de nieuwe snelheidslimiet bevestigt
dit beeld – zie onderstaande tabel: de toename in de kans op compliance is 30-95% hoger in
het interval T tot T+12 dan over de intervallen T+12 tot T+30 en T+30 tot T+60.
Interval

Toename in kans op
compliance (in %-punt
per seconde)

Verschil in toename per
second vs vorige
interval

T tot T+12

+1.76%***

T+12 tot T+30

+1.34%***

-0.42%***

T+30 tot T+48

+0.90%***

-0.44%***

Tabel 19: Resultaten van modelschatting voor overschrijden van de maximumsnelheid met sub-traces die te maken krijgen
met verkeer in freeflow en met een statische maximumsnelheid. ***: significant op 1% significantieniveau

Vergelijking met informatiedienst 2
Om onze resultaten uit de bijna 3 miljoen traces te toetsen, analyseerden we het gedrag van
de weggebruikers bij het overschrijden van de maximumsnelheid uit data afkomstig van
informatiedienst 2 (56 340 traces). Door de andere manier van dataopslag is een 1-op-1
vergelijking van beide databronnen niet mogelijk volgens voorgaande methodologie. De data
uit informatiedienst 2 werd opgeslagen tot 25 seconden na het geven van de melding,
waardoor we enkel voor deze periode de vergelijking kunnen maken tussen de twee
informatiediensten. In Figuur 24 wordt de compliance ratio weergegeven van de traces voor
5, 10, 15 en 25 seconden na het verkrijgen van de melding. Het valt te zien dat de resultaten
perfect in de lijn liggen met de voorgaand gepresenteerde resultaten uit informatiedienst 1,
wat kracht zet bij de validiteit van voorgaand gepresenteerde resultaten.
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Figuur 24 Compliance ratio per tijdspunt voor set van alle sub-traces afkomstig uit informatiedienst 2 met overschrijding
van de maximumsnelheid op punt T. Een sub-trace wordt beschouwd als compliant op tijdstip x wanneer de snelheid op
punt x onder de maximumsnelheid + 5km/u ligt, of wanneer dit het geval is op enig ander tijdstip voor punt x.
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In Tabel 20 wordt de procentuele stijging van de compliance ratio per seconde weergegeven
voor de intervallen [T,T+12[ en [T+12,T+25]. Merk op dat de resultaten zeer gelijkaardig zijn
als deze gepresenteerd in Tabel 14. We zien eveneens dat vooral in de periode net na de
melding gegeven werd de compliance ratio het snelst stijgt. Dit resultaat uit informatiedienst
2 zet wederom kracht bij de resultaten uit informatiedienst 1.
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Tabel 20 Toename in compliance ratio per tijdsinterval voor set van alle sub-traces uit informatiedienst 2 met overschrijding
in de maximumsnelheid op moment T, in %-punt.

Alle subtraces

Delta 0

Delta 1

tussen T en
T+12

tussen T+12 en
T+25

+2.2%

+1.26%

2.5. Afsluitende opmerkingen
In dit hoofdstuk presenteerden we onze bevindingen omtrent de mate waarin de in-car
weergaven van de actueel ter plekke geldende maximumsnelheid bijdraagt tot een verhoogde
naleving van deze maximumsnelheid en dus tot veiliger, vlotter en duurzamer verkeer. Een
gedegen evaluatie wordt bemoeilijkt door de afwezigheid van een betrouwbare controlegroep
waartegen het opvolggedrag van gebruikers van de UC kan worden afgezet. Daardoor zijn we
niet in staat om een nauwkeurig en éénduidig het effect van UC 1 te gaan bepalen. De in dit
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hoofdstuk gepresenteerde bevindingen dienen dan ook omzichtig te worden geïnterpreteerd:
kwalitatief eerder dan kwantitatief, en wijzend op een mogelijk effect.
Dit gezegd zijnde wijzen onze bevinden er op dat UC 1 mogelijk bijdraagt tot een verbetering
van de naleving. Met name zien we dat de verandering in naleving (zoals gemeten via de
compliance ratio) meer uitgesproken is in die omstandigheden waar we verwachten dat UC 1
het sterkste effect: net na een verandering in de maximumsnelheid en net na het
overschrijden van de maximumsnelheid. De samenloop met andere audiovisuele signalen niet
gerelateerd aan UC 1 maakt dat we die verandering in naleving niet ten volle kunnen
toeschrijven aan UC 1.
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3. USE-CASE GROEP 2: POTENTIEEL GEVAARLIJKE
SITUATIES EN WEGWERKZAAMHEDEN
Use Cases Groep 2 (‘UC 2’) omvat UC’s waarin gebruikers in-car worden geïnformeerd
over potentieel gevaarlijke situaties en wegwerkzaamheden die zich stroomafwaarts op
hun route bevinden. De informatie die in-car verschaft wordt aan de gebruiker is daarbij
continu afgestemd op de specifieke persoonlijke situatie van de gebruiker (volgens tijd,
plaats,route, vervoermiddel, eigen voorkeuren, etc.). De UC’s in deze groep kunnen verder
worden opgedeeld in 3 sub-groepen:
•

UC 2a - Potentieel gevaarlijke situaties: De gebruiker wordt tijdig en in-car
geïnformeerd over een actuele en potentieel gevaarlijke situatie op zijn route, die
verhoogde waakzaamheid van de gebruiker en mogelijk een aanpassing van de snelheid
vereist. De gebruiker krijgt in-car een melding te zien en/of te horen, met een
aanduiding van de afstand tot de potentieel gevaarlijke situatie. Volgende potentieel
gevaarlijke situaties vallen binnen deze sub-groep:
o

UC 2a1: Brugopeningen;

o

UC 2a2: Filestaart;

o

UC 2a3: Weersomstandigheden;

o

Incident – waarbij verder onderscheid kan worden gemaakt tussen ongeval (UC
2a4), stilstaand voertuig (UC 2a5) en obstakel (UC 2a8);

o

UC 2a6: Nadering nood- en hulpdienstvoertuig (“early warning”);

o

UC 2a7: RWS voertuig.

UC 2a1, UC 2a3, 2a6 en UC 2a7 worden niet behandeld in dit hoofdstuk omdat voor
deze potentieel gevaarlijke situaties te weinig individuele meldingen gegeven zijn aan
gebruikers. Daardoor is onvoldoende data beschikbaar om een goed onderbouwde
analyse uit te voeren.
•

UC 2b – Werk in uitvoering: De gebruiker wordt geïnformeerd over actuele geplande
of ongeplande en dynamische wegwerkzaamheden stroomafwaarts op zijn route,
waarvoor een verhoogde waakzaamheid en mogelijk een aanpassing van de snelheid
vereist is van de gebruiker. Ook hier krijgt de gebruiker een auditieve en/of visuele
melding van de wegwerkzaamheden en van de resterende afstand tot het bereiken van
de werken in uitvoering.

•

Use Case 1b – Bijkomende potentieel gevaarlijke situaties: De huidige implementatie
van UC 1b voorziet samen met de melding van potentieel gevaarlijke situaties
stroomafwaarts van de gebruiker een kwalitatief snelheidsadvies. Dit laatste betekent
dat er aan de gebruiker een advies wordt meegegeven om sneller of juist trager te
rijden, afhankelijk van het type melding en toestand op de weg. De effectmeting van
UC 1b kan dus gelijkaardig behandeld worden aan de effectmeting van de UC Groep 2.
Volgende bijkomende potentieel gevaarlijke situaties zitten vervat onder UC 1b en zijn
van een zodanige aard dat ze kunnen geanalyseerd worden met de beschikbare data:
o

UC 1b2: Oplossen van files;
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o

UC 1b4: Toestand wegdek – waarbij verder onderscheid kan worden gemaakt
tussen slipgevaar, slecht wegdek en dier op de weg.

UC 1b4 wordt niet behandeld in dit hoofdstuk omdat voor deze situatie onvoldoende
data beschikbaar is om een goed onderbouwde analyse uit te voeren. De geringe
hoeveelheid data voor deze usecase is een rechtstreeks gevolg van een te laag aantal
meldingen die gegeven zijn van dit type.
De UC’s binnen UC2 werden voornamelijk opgezet met het oog op de verbetering van de
verkeersveiligheid, naast de verbetering van de verkeersdoorstroming en het verminderen
van de schadelijke uitstoot. De vroegtijdige melding van de potentieel gevaarlijke situatie
kan de gebruiker ertoe aanzetten om de snelheid vroegtijdig en geleidelijk aan te passen
en kan leiden tot een verhoogde waakzaamheid van de gebruiker voor een naderende
gevaarlijke situatie (in sommige gevallen nog voor er andere indicaties zijn van deze
gevaarlijke situatie). Het effect van UC 2 op het individuele rijgedrag (de vroegtijdige
aanpassing van de snelheid en verhoogde waakzaamheid) zou derhalve op zijn beurt moeten
leiden tot minder bruuske rempatronen (waarbij één bruusk remmanoeuvre een
kettingreactie kan veroorzaken met incidenten tot gevolg) en dus tot een homogenere
snelheid van het verkeer in de aanloop naar de potentieel gevaarlijke situaties. Zo kan UC 2
leiden tot minder incidenten rond deze gevaarlijke situaties, een betere doorstroming en
minder uitstoot.

Figuur 25: Overzicht van de impactketen voor UC 2
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Voor de analyse van UC 2 richten we ons op de snelheidsaanpassing van de gebruiker
tussen het moment van melding en het moment waarop de gebruiker de daadwerkelijke
potentieel gevaarlijke situatie voorbijrijdt. Dit kan ons inzichten verschaffen in de mate
waarin de melding tot een vroegtijdige en geleidelijke aanpassing van de snelheid leidt, en
de mate waarin de functionaliteit van UC 2 de waakzaamheid van de gebruiker verhoogt. Met
betrekking tot de waakzaamheid is de effectmeting indirect en imperfect: de verhoging van
de waakzaamheid kan op zich niet kwantitatief worden vastgesteld op basis van de
beschikbare data; enkel daar waar de verhoogde waakzaamheid zich uit in een aanpassing van
de snelheid kan men een effect van UC 2 op de waakzaamheid vaststellen.
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Concreet behandelen we per type van potentieel gevaarlijke situatie (‘sub-UC’) de volgende
onderzoeksvragen:
4. Past een gebruiker de snelheid aan de potentieel gevaarlijke situatie aan? Hiervoor
bekijken we de gemiddelde versnelling (over alle gebruikers die de melding kregen)
tussen het moment waarop de gebruiker de melding ontvangt en het moment waarop
zij de situatie voorbijrijdt. Met deze onderzoeksvraag willen we nagaan of de melding
correct is (ten aanzien van de locatie en het bestaan van de situatie). De analyse werpt
ook licht op de relevantie van Analyses 2 en 3 – indien uit Analyse 1 blijkt dat er geen
significante aanpassing is van de snelheid, dan kan men geen uitspraken doen over de
vroegtijdigheid en geleidelijkheid van die aanpassing.
5. Past een gebruiker de snelheid vroegtijdig aan? Hiervoor bekijken we de gemiddelde
versnelling per gebruiker in de periode net na het ontvangen van de melding (i.e. daar
waar het effect van de melding kan verondersteld worden het sterkst te zijn). Met
deze onderzoeksvraag analyseren we het causale verband tussen de melding en de
snelheidsaanpassing geobserveerd in Analyse 1. De onderliggende veronderstelling is
dat het effect van de melding op het rijgedrag van een gebruiker zich vooral zal uiten
net na de melding. We onderzoeken ook of een eventuele geobserveerde aanpassing
van de snelheid net na de melding niet reeds startte in de periode voorafgaand aan de
melding.
6. Past een gebruiker de snelheid geleidelijk aan? Hiervoor vergelijken we de
gemiddelde versnelling per gebruiker in de periode net na het ontvangen van de
melding met de gemiddelde versnelling in de periode net voor de situatie. Met deze
onderzoeksvraag wensen we inzicht te krijgen in de mate waarin de melding gebruikers
aanzet tot een snelheidsaanpassing die gelijkmatig gespreid is over het interval tussen
de melding en de situatie
Ten aanzien van deze drie onderzoeksvragen observeren we (i) hoofdzakelijk een significante
aanpassing van de snelheid tussen het tijdstip van de melding en het voorbijrijden van de
situatie; (ii) die vroegtijdig is in de meerderheid van de gevallen (i.e. net na de melding) en
niet startte vóór de melding; en (iii) die bovendien ook geleidelijk is (i.e. gelijkaardig net
na melding dan net voor de situatie). De geobserveerde vroegtijdigheid en geleidelijkheid
van de snelheidsaanpassing wijst op het bestaan van een causaal verband tussen de in-car
melding en de waargenomen snelheidsaanpassing: de in-car melding zet gebruikers ertoe
aan de snelheid te verlagen. Indien de melding geen effect heeft op de snelheidsaanpassing,
zouden de waargenomen patronen in veel mindere mate aanwezig zijn.
De methodologie van de effectmeting wordt uiteengezet in Sectie 3.1. Sectie 3.2 bevat een
overzicht van de gebruikte databronnen; In Sectie 3.3 presenteren we de resultaten van de
effectmeting. Sectie 3.5 bevat enkele analyses die de gevoeligheid van onze bevindingen ten
aanzien van een wijziging in de methodologie presenteert. In Sectie 3.5 presenteren we een
kort overzicht van onze voornaamste bevindingen.
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3.1. Methodologie van de effectmeting
De effectmeting richt zich op de mate waarin het tijdig in-car informeren over een actueel
potentieel gevaarlijke situatie stroomafwaarts van de actuele positie van de gebruiker leidt
tot een vroegtijdige en geleidelijke aanpassing van de snelheid. In wat volgt splitsen we deze
onderzoeksvraag verder op in drie deelvragen:
1. Past de gebruiker de actuele snelheid aan de potentieel gevaarlijke situatie aan tussen
het krijgen van de melding en het voorbijrijden van de situatie (mogelijks als gevolg
van de melding)?
2. Past de gebruiker de actuele snelheid vroegtijdig aan als gevolg van de melding?
3. Past de gebruiker de actuele snelheid geleidelijk aan als gevolg van de melding?
De maatstaven die gebruikt zullen worden bij het beantwoorden van deze onderzoeksvragen
zijn de snelheid van de gebruiker op bepaalde punten (bijvoorbeeld op moment van melding
of bij het voorbijrijden van de situatie) en de versnelling van de gebruiker (i.e. de
verandering in snelheid, uitgedrukt in m/s²) tussen deze punten.
In Sectie 3.1.1 zetten we de conceptuele aanpak van de effectmeting verder uiteen; in de
daaropvolgende Secties 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4 gaan we dieper in op hoe de onderzoeksvragen
zullen worden behandeld.
3.1.1. Conceptuele aanpak van de effectmeting
De evaluatie van het effect van de in-car melding van de situatie stroomafwaarts op de
snelheid van de gebruiker wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van andere elementen
die de snelheid van de gebruiker kunnen beïnvloeden. Wanneer een gebruiker vertraagt
vóór een potentieel gevaarlijke situatie stroomafwaarts op zijn route, kan dit onder andere
voortvloeien uit (i) de in-car melding van de situatie – de focus van onze analyse; (ii) het zicht
op de situatie; (iii) het verkeer rondom de gebruiker die de snelheid aanpast aan de situatie;
of een combinatie van die drie elementen.
Idealiter isoleren we het effect van de melding op de snelheid van de gebruiker door het
snelheidsverloop van een groep weggebruikers die toegang hebben tot de informatiedienst
gerelateerd aan UC 2 (de ‘testgroep’) te gaan vergelijken met het snelheidsverloop van een
groep weggebruikers (in vergelijkbare verkeersomstandigheden) die geen toegang hebben tot
de informatiedienst (de ‘controlegroep’). De snelheid van beide groepen zal beïnvloed worden
door het zicht op het obstakel en het verkeer rondom de gebruiker; een verschil in gemiddelde
snelheidsaanpassing tussen beide groepen kan dus toegeschreven worden aan het effect van
de melding en kan dus wijzen op een effect van UC 2. De samenstelling van een testgroep en
een controlegroep kan gebeuren aan de hand van ‘A/B-testing’ of aan de hand van een
nulmeting.8 Net zoals voor UC 1a is de beschikbare data echter niet van die aard om A/Btesting of een vergelijking met nulmeting mogelijk te maken.
De aanwezigheid van andere elementen die de snelheidsaanpassing beïnvloeden en de
afwezigheid van een gedegen controlegroep, betekent dat het daadwerkelijke effect van
8

Een samenstelling aan de hand van een nulmeting is in deze minder gepast: de vergelijking met een nulmeting veronderstelt een vergelijking van verschillende
potentieel gevaarlijke situaties die plaatsvonden op verschillende tijdstippen. Idealiter vergelijken we de snelheidsaanpassing voor dezelfde potentieel
gevaarlijke situatie.
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UC 2 op een vroegtijdige en geleidelijke aanpassing van de snelheid niet met 100%
zekerheid kan worden vastgesteld; de hieronder beschreven analyse wijst op een mogelijk
effect van UC 2 op de snelheidsaanpassing en dus ook op de maatschappelijke
doelstellingen van Talking Traffic.
Vanuit de onderzoeksvraag kunnen volgende deelvragen worden geïdentificeerd die
afzonderlijk zullen worden behandeld in de effectmeting:
1. Past de gebruiker de actuele snelheid aan de potentieel gevaarlijke situatie aan tussen
het krijgen van de melding en het voorbijrijden van de situatie (mogelijks als gevolg
van de melding)?
2. Past de gebruiker de actuele snelheid vroegtijdig aan als gevolg van de melding?
3. Past de gebruiker de actuele snelheid geleidelijk aan als gevolg van de melding?
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen onderscheiden we drie relevante
tijdspunten:
•

Situatie: Het tijdstip waar de gebruiker de potentieel gevaarlijke situatie voorbijrijdt.
Situaties gerelateerd aan bepaalde sub-UC’s (wegwerkzaamheden en filestaarten)
blijven niet beperkt tot één bepaalde locatie, maar kunnen zich uitstrekken over een
langere afstand. Voor die sub-UC’s wordt het relevante tijdspunt vastgelegd op het
moment waarop de gebruiker de start van de potentieel gevaarlijke situatie
voorbijrijdt (e.g. bij de start van de signalisatie van de werken in uitvoering).

•

Melding situatie: Het tijdstip waarop de gebruiker een melding van de specifieke
situatie ontvangt. In bepaalde implementaties van de UC zal het zo zijn dat de melding
op continue wijze wordt getoond in de applicatie, tot na het voorbijrijden van de
situatie. We beschouwen het relevante tijdspunt als het punt waarop de gebruiker
voor het eerst een melding krijgt; vanaf dit punt kunnen we een effect van de UC op
de snelheid van de gebruiker verwachten.

•

Middelpunt tussen melding en situatie: Het tijdstip waarop de gebruiker even ver
verwijderd is (in tijd) van het tijdstip van (eerste) melding dan van het tijdstip van
het voorbijrijden van de situatie zelf. Dit derde tijdspunt wordt geïntroduceerd om
een onderscheid te kunnen maken tussen enerzijds het effect van de melding op de
snelheid van de gebruiker (waarvan men kan verwachten dat deze zich vooral zal
manifesteren net na de melding) en anderzijds het effect van het naderen van de
potentieel gevaarlijke situatie zelf (waarbij gebruikers de potentieel gevaarlijke
situatie verderop kunnen waarnemen).

Voor de sub-UC oplossen van files zal de aanpak verschillen omdat de melding en situatie in
de praktijk zullen samenvallen – de melding wordt pas gegeven op het moment dat de file is
opgelost. Daarom hanteren we voor situaties van dit type drie alternatieve tijdspunten: (1)
melding, (2) 15 seconden na melding, en (3) 30 seconden na melding.
Op basis van deze drie tijdspunten maken we een onderscheid tussen vier periodes (zie
illustratie in Figuur 26):
•

Periode 1 – periode vóór melding: In deze periode verwachten we geen aanpassing
van de snelheid ten gevolge van de functionaliteit van UC 2;
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•

Periode 2 – periode net na melding: In deze periode verwachten we dat het effect
van de melding op het gedrag van de gebruiker (inzake snelheid en versnelling) het
sterkste is;

•

Periode 3 – periode net voor situatie: In deze periode verwachten we nog een effect
van de melding op de snelheid. Dit is echter ook de periode waarin andere elementen
(met name het zicht op het obstakel en het verkeer rondom de gebruiker) een sterk
effect kunnen hebben op de snelheid van de gebruiker.

•

Periode 4 – periode na situatie: In deze periode verwachten we geen of een zwak
effect van de melding. Voor sub-UC’s waarin de situatie slechts één wegsegment omvat
kan men verwachten dat de snelheid het omgekeerde verloop zal kennen dan voorheen
(daar waar de gebruiker bijvoorbeeld voor de situatie vertraagde voor een obstakel,
zal zij de snelheid terug optrekken na de situatie). Voor sub-UC’s waarin de situatie
zich over een langere afstand uitstrekt kan men verwachten dat de gebruiker de
snelheid aangepast houdt aan de situatie, waarbij de melding nog een (zwakke) rol
kan spelen (bij wegenwerken zal een gebruiker bijvoorbeeld de snelheid laag houden
tot het einde van de wegenwerken).

Figuur 26: Illustratie van de relevante tijdspunten voor analyse van UC 2 – sub-UC waarbij situatie beperkt is tot één
segment

De voorgestelde methodologische aanpak vertrekt vanuit de veronderstelling dat het effect
van de in-car melding van de situatie relatief sterker zal zijn net na de melding, terwijl het
effect van de andere vernoemde elementen relatief sterker zal zijn net voor de situatie. Door
een analyse van de snelheidsaanpassing net na de melding en een vergelijking met de
snelheidsaanpassing net voor de situatie, kunnen uitspraken worden gedaan over het effect
van UC 2 op de vroegtijdigheid en geleidelijkheid van de snelheidsaanpassing.
Voor elke unieke potentieel gevaarlijke situatie van elke sub-UC’s voeren we afzonderlijk drie
analyses uit, die overeenkomen met de drie onderzoeksvragen (en in meer detail zullen
worden toegelicht in de volgende secties):
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Analyse 1: Past de gebruiker de actuele snelheid aan tussen melding en situatie? Voor elke
gebruiker die een melding kreeg van de potentieel gevaarlijke situatie berekenen we de
gemiddelde versnelling over Periode 2 en Periode 3, waarna we over alle gebruikers heen
statistisch nagaan of deze gemiddelde versnelling significant negatief is. Indien dit het geval
is, dan wijst dit erop dat de gemiddelde gebruiker de actuele snelheid heeft aangepast aan
de potentieel gevaarlijke situatie, mogelijk door de functionaliteit van UC 2.9
Analyse 2: Past de gebruiker de actuele snelheid vroegtijdig aan? Voor elke gebruiker die
een melding kreeg van de potentieel gevaarlijke situatie en die de snelheid significant
aanpaste tussen de situatie en de melding, berekenen we de gemiddelde versnelling over
Periode 2 (i.e. de periode net na het krijgen van de melding). Als de gemiddelde versnelling
over Periode 2 significant negatief is, dan kan dit wijzen op een effect van de melding op het
snelheidsverloop van de gebruiker. 10 Eveneens wordt voor dezelfde set gebruikers nagegaan
hoe de versnelling in Periode 2 zich verhoudt tot de versnelling in Periode 1. Indien de
versnelling in Periode 2 significant negatiever is dan de versnelling in Periode 1, kan worden
besloten dat er in Periode 1 (dus voor de melding) nog niet (in dezelfde mate) sprake was van
een snelheidsaanpassing en dus dat de melding leidde tot snelheidsaanpassing bij de
gebruiker.
Analyse 3: Past de gebruiker de actuele snelheid geleidelijk aan? Voor elke gebruiker die
een melding kreeg over de potentieel gevaarlijke situatie en die de snelheid significant
aanpaste tussen de situatie en de melding, berekenen we de gemiddelde versnelling over
Periode 2 en Periode 3 afzonderlijk. Als de gemiddelde versnelling over Periode 2 significant
negatief is én niet significant verschilt van de gemiddelde versnelling over Periode 3 dan wijst
dit erop dat de melding de gebruiker in staat stelde om de actuele snelheid geleidelijk aan
te passen aan de potentieel gevaarlijke situatie. 11
Analyse 1 is ondergeschikt aan Analyses 2 en 3 en beoogt twee zaken:
•

De verificatie van de correctheid van de melding. Indien uit Analyse 1 blijkt dat er
geen significante aanpassing is van de snelheid tussen de melding en de situatie, dan
kan dit erop wijzen dat de melding niet correct is ten aanzien van de locatie of zelfs
het bestaan van de situatie. Indien Analyse 1 een significante aanpassing aangeeft,
dan duidt dit erop dat UC 2 technisch werkt en dus potentieel een impact kan
genereren op de vooropgestelde maatschappelijke doelstellingen.

•

De ondersteuning van Analyses 2 en 3. Indien uit Analyse 1 blijkt dat er geen
significante aanpassing is van de snelheid, dan kan men geen uitspraken doen over de
vroegtijdigheid en geleidelijkheid van de aanpassing. Om die reden gaan we voor
Analyses 2 en 3 ook enkel kijken naar die situaties waar de aanpassing van de snelheid
tussen melding en situatie significant was.

3.1.2. Analyse 1: Hebben gebruikers de actuele snelheid aangepast aan de situatie?
In deze analyse gaan we na in welke mate gebruikers de actuele snelheid hebben aangepast
aan de situatie tussen het einde van Periode 1 (op het tijdspunt van de melding) en het begin
9

Voor file-eind gaan we na of de gemiddelde versnelling significant positief verschillend is.

10

Voor file-eind gaan we na of de gemiddelde versnelling significant positief verschillend is.

11

Voor file-eind gaan we na of de gemiddelde versnelling significant positief verschillend is.

Talking Traffic - Evaluatie

81

van Periode 4 (op het tijdspunt van de situatie). Dit doen we door volgende twee stappen toe
te passen voor een specifieke situatie:
Stap 1 – berekening gemiddelde versnelling. Voor elke trace waarin een gebruiker een
melding kreeg van de specifieke potentieel gevaarlijke situatie berekenen we de versnelling
over Periode 2 en Periode 3. De versnelling (a) wordt berekend als volgt (met v de snelheid
op een bepaald punt):
𝑎!"#!$ =

𝑣%&'()'&* − 𝑣+*,-&./
𝑡%&'()'&* − 𝑡+*,-&./

Indien 𝑎!"#!$ kleiner is dan 0 voor een bepaalde trace, dan is de versnelling negatief en duidt
dit er dus op dat de gebruiker de snelheid verlaagd heeft tussen melding en situatie. Als
𝑎!"#!$ groter is dan 0, dan duidt dit op een verhoging van de snelheid tussen melding en
situatie.
Op basis van de versnelling per trace berekenen we dan de gemiddelde versnelling over alle
traces heen per locatie.
Stap 2 – statistische test. Indien de snelheidsaanpassing van gebruikers niet werd gedreven
door de melding of het naderen van de situatie, dan kan men veronderstellen dat de
geobserveerde gemiddelde versnelling over alle traces heen niet significant zal verschillen
van 0. Een significantietest kan ons dus inzicht verschaffen in de mate waarin gebruikers de
actuele snelheid hebben aangepast aan de situatie. Specifiek testen we de volgende
nulhypothese:
H0: De gemiddelde versnelling tussen melding en situatie is gelijk aan 0
De alternatieve hypothese die we testen is dat de gemiddelde versnelling tussen melding en
situatie kleiner is dan 0.
De significantietest gebeurt middels een t-test die op basis van de waargenomen variatie in
de versnelling de waarschijnlijkheid nagaat dat een gemiddelde versnelling die minstens even
laag is als de geobserveerde gemiddelde versnelling, kan worden waargenomen indien de
feitelijk verwachte gemiddelde versnelling 0 bedraagt.12 Als deze waarschijnlijkheid minder
dan 5% bedraagt, wordt de nulhypothese verworpen en kunnen we dus uitgaan van een
gemiddelde versnelling die significant kleiner is dan 0.
Dit resultaat wordt geaggregeerd over alle situaties met een melding vanuit de sub-UC door
het aandeel te berekenen van de situaties waarin de gemiddelde versnelling over alle traces
significant kleiner is dan 0. Indien dit aandeel voldoende hoog is, dan wijst dit erop dat
gebruikers mogelijk de snelheid significant hebben aangepast door de sub-UC.
3.1.3. Analyse 2: Hebben gebruikers de actuele snelheid vroegtijdig aangepast aan de
situatie?
In deze analyse gaan we na in welke mate gebruikers de actuele snelheid vroegtijdig hebben
aangepast aan de situatie. We analyseren daarbij de mate van versnelling in Periode 2, de
periode net na de melding. Voor de analyse beperken we ons tot die situaties waar gebruikers
de actuele snelheid daadwerkelijk hebben aangepast (dus waar uit Analyse 1 blijkt dat de
gemiddelde versnelling tussen melding en situatie significant kleiner was dan 0). Indien de
12

Ervan uitgaande dat de gemiddelde versnelling normaal verdeeld is, of dat het aantal observaties voldoende hoog is.
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snelheidsaanpassing niet vroegtijdig is, verwachten we geen significante aanpassing van de
snelheid in Periode 2 (de aanpassing zal zich dan voltrekken in Periode 3, net voor de situatie).
We passen dezelfde stappen toe als voor Analyse 1, op basis van de versnelling over Periode
2:
𝑎!" =

𝑣+&--*,0(.' − 𝑣+*,-&./
𝑡+&--*,0(.' − 𝑡+*,-&./

De te toetsen nulhypothese (via een t-test) is de volgende:
H0: De gemiddelde versnelling tussen melding en middelpunt is gelijk aan 0
De alternatieve hypothese die we testen is dat de gemiddelde versnelling tussen melding en
middelpunt kleiner is dan 0.
Het resultaat wordt geaggregeerd over alle situaties met een melding vanuit de sub-UC door
het aandeel te berekenen van de situaties waarin de gemiddelde versnelling over alle traces
significant kleiner is dan 0. Indien dit aandeel voldoende hoog is, dan wijst dit eropdat
gebruikers doorgaans de snelheid vroegtijdig hebben aangepast aan de situatie en dus op een
mogelijk effect van de sub-UC.
Om het causale verband te onderzoeken tussen de melding en de vroegtijdige aanpassing van
de snelheid gaan we de gemiddelde versnelling in Periode 2 ook vergelijken met de
gemiddelde versnelling in Periode 1. Indien we vinden dat de gemiddelde versnelling in
Periode 1 niet significant is en/of dat de gemiddelde versnelling in Periode 1 significant groter
is (dus minder negatief) dan de gemiddelde versnelling in Periode 2, dan kan dit erop wijzen
dat de snelheidsaanpassing pas begon na de melding.
We vergelijken daarbij de mate van versnelling in Periode 2 met de mate van versnelling in
Periode 1, waarbij de versnelling in Periode 1 als volgt kan worden berekend:
𝑎!1 =

𝑣+*,-&./ − 𝑣2*/&. '4)5*
𝑡+*,-&./ − 𝑡2*/&. '4)5*

Op basis van de berekening van de versnelling per trace in Periode 2 en Periode 1 en de daaruit
volgende gemiddelde versnelling per situatie in Periode 2 en Periode 1, gaan we vervolgens
na of de gemiddelde versnelling in Periode 2 significant verschilt van de gemiddelde
versnelling in Periode 1:
H0: De gemiddelde versnelling in Periode 2 is gelijk aan de gemiddelde versnelling in Periode
1.
De alternatieve hypothese die we testen is dat de gemiddelde versnelling in Periode 2 kleiner
is dan de gemiddelde versnelling in Periode 1.
3.1.4. Analyse 3: Hebben gebruikers de actuele snelheid geleidelijk aangepast aan de
situatie?
In deze analyse gaan we na in welke mate gebruikers de actuele snelheid geleidelijk hebben
aangepast aan de situatie. We beschouwen een snelheidsaanpassing als geleidelijk indien de
versnelling in de eerste helft van de tijd tussen melding en situatie niet verschilt van de
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versnelling in de laatste helft van de tijd tussen melding en situatie. Dit wijst op een
gelijkmatigheid van de snelheidsaanpassing.
Voor de analyse beperken we ons tot die situaties waar gebruikers de actuele snelheid
daadwerkelijk hebben aangepast (dus waar uit Analyse 1 blijkt dat de gemiddelde versnelling
tussen melding en situatie significant kleiner was dan 0). We vergelijken daarbij de mate van
versnelling in Periode 2 met de mate van versnelling in Periode 3, waarbij de versnelling in
Periode 3 als volgt kan worden berekend:
𝑎!$ =

𝑣%&'()'&* − 𝑣+&--*,0(.'
𝑡%&'()'&* − 𝑡+&--*,0(.'

Op basis van de berekening van de versnelling per trace in Periode 2 en Periode 3 en de daaruit
volgende gemiddelde versnelling per situatie in Periode 2 en Periode 3, gaan we vervolgens
na of de gemiddelde versnelling in Periode 2 significant verschilt van de gemiddelde
versnelling in Periode 3:
H0: De gemiddelde versnelling in Periode 2 is gelijk aan de gemiddelde versnelling in
Periode 3.
Indien de gemiddelde versnelling in Periode 2 niet significant verschilt van de gemiddelde
versnelling in Periode 3 dan kan dit wijzen op een geleidelijke aanpassing in de snelheid.
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3.2. Databron voor de analyses
De databron voor het uitvoeren van de evaluatie van UC2 en 1b bestaat uit een database met
de ruwe posities van de weggebruikers, afkomstig uit verschillende informatiediensten uit de
Talking Traffic waardeketen. Deze posities bevatten de ruwe coördinaten die verrijkt zijn met
gegevens over de toen actuele positie van het voertuig: snelheid, richting, maximumsnelheid
van de actuele locatie, meldingen die verkregen zijn op een bepaald tijdstip, etc. De ruwe
posities van een gebruiker worden elke 3 tot 4 seconden gelogd en vormen samen een trace.
In Figuur 27 is een voorbeeld weergegeven van een trace van een weggebruiker. Deze traces
verschaffen gedetailleerde en frequente informatie over het rijgedrag van de individuele
weggebruiker en vormen zo een goede basis voor deze evaluatie.

heeft ver

De ruwe database bevat posities van ongeveer 15% van alle voertuigen die in Nederland
rondrijden en zorgen elke dag voor een instroom van 600 miljoen ruwe posities, goed voor
een dagelijkse datahoeveelheid van 200GB. Om mogelijke inbreuk op de privacy van
weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, en om de analyse te focussen op een
representatieve sample van het Nederlandse wegennet, zijn enkel gps-traces verzameld voor
62 afgebakende zones (‘geofences’). Deze geofences markeren de eerder in het kader van het
programma “Beter Benutten door betrokken regio’s” geïdentificeerde knelpuntlocaties,
verspreid over heel Nederland. Het merendeel van de geanalyseerde posities werden
verzameld tijdens een periode van 12 november 2019 tot en met 11 december 2019. Een
kleinere set data afkomstig van een andere informatiedienst uit de Talking Traffic
waardeketen is gebruikt om de gevonden resultaten te valideren. In de evaluatie van UC2 is
enkel voor sub-UC 2a2 voldoende data beschikbaar om een vergelijkende analyse uit te voeren
tussen de twee informatiediensten. Er zijn hiervoor ongeveer 4000 melding ter beschikking,
gegeven over een periode van 6 maanden in 2019.

Figuur 27: Trace in geofence Amsterdam RWS
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Om ervoor te zorgen dat de data van voldoende hoge kwaliteit is worden er enkele
preprocessing stappen uitgevoerd. Deze stappen zorgen ervoor dat de kwaliteit van de data
zodanig is dat de effecten niet vervuild worden door verkeerdelijk gelogde data of
ontbrekende datapunten. In wat volgt worden de genomen stappen in volgorde van uitvoering
uiteengezet.
3.2.1. Stap 1: Selectie van situaties
De eerste stap in het selecteren van de data is het selecteren van de situaties per sub-UC die
geanalyseerd zullen worden. Gezien de primaire filtering - besproken in het inleidend
gedeelte van deze sectie - om enkel traces die binnen een geofence vallen mee te nemen in
de analyse, zullen dus ook enkel situaties geanalyseerd worden die zijn voorgevallen in de
geofences en in het vooropgestelde tijdskader. Tabel 21 Tabel 1 geeft een overzicht van het
aantal situaties per sub-UC die zijn voorgevallen in het tijdskader en binnen de geofences. De
tabel maakt voorts een onderverdeling in de situaties door ze op te splitsen volgens het aantal
unieke traces waarin gebruikers een melding kregen van die situatie. Voor de analyse
beschouwen we enkel situaties met ten minste 30 unieke traces met een melding gerelateerd
aan die situatie. Via deze stap verwijderen we situaties waarvoor te weinig data beschikbaar
is om een gedegen uitspraak te doen over het effect van de melding.
Tabel 21 Overzicht aantal situaties per sub-UC

Sub-UC
File-staart
Ongeval
Stilstaand
voertuig
Obstakel
Wegwerkzaamheden
Oplossen van
files
Dier op de weg

Aantal situaties met
meer dan 30 traces
1706

(19.1 %)

190

(25.7 %)

1061

(24.6 %)

11

(6.0 %)

463

Aantal situaties met
minder dan 30 traces
7238

(80.9 %)

548

(74.3 %)

3247

(75.4 %)

171

(94.0 %)

1117

(29.3 %)

(71.7 %)

1158

259 835

0

(0.4%)

(99.6 %)

Brug open

0
(0 %)

9
(100 %)
1465
(100 %)

Lage
temperatuur
melding

0
(0 %)

1293
(100 %)

31
(64.6 %)
2
(22.2 %)

17
(36.4 %)
7
(78.8 %)

(0 %)

Slecht wegdek
Slipgevaar

Talking Traffic - Evaluatie

86

heeft ver

3.2.2. Stap 2: Selectie van kwalitatieve traces
Na het uitvoeren van een eerste filtering op situatie-niveau wordt de data per individuele
trace gecontroleerd. Eerst wordt het relevante deel van de trace geselecteerd en ingedeeld
in de vier periodes, op basis van de definitie van de periodes beschreven in Sectie 3.1.1:
•

Periode 1: [Tmelding – 60s, Tmelding [

•

Periode 2: [Tmelding, Tmelding + (Tsituatie – Tmelding)/2 [

•

Periode 3: [Tmelding + (Tsituatie – Tmelding)/2, Tsituatie [

•

Periode 4: [Tsituatie, Tsituatie + 15s [

Voor de sub-UC ‘oplossen van files’ hanteren we een verschillende indeling:
•

Periode 1: [Tmelding– 60s, Tmelding [

•

Periode 2: [Tmelding, Tmelding +15 s [

•

Periode 3: [Tmelding + 15s, Tmelding + 30s [

•

Periode 4: [Tmelding + 30s, Tmelding + 45s [

Elke individuele trace moet aan volgende kwaliteitsvereisten voldoen om in rekening te
worden genomen in de analyse:
•

Alle relevante data (snelheid, locatie, maximum geldende snelheid) moet beschikbaar
zijn per positie. Indien er data ontbreekt, wordt deze trace in zijn geheel verwijderd.

•

Indien de trace snelheden onder de 0 km/h of boven de 200 km/h bevat, wordt de
trace in zijn geheel verwijderd.

•

Elke trace moet minstens 2 datapunten per periode bevatten, indien niet wordt de
trace in zijn geheel verwijderd.13

•

De melding van de situatie moet gegeven worden vóór het voorbijrijden van de
situatie, indien niet wordt de gehele trace verwijderd (niet relevant voor ‘oplossen
van files’).14

•

De tijd tussen het verkrijgen van de melding en het voorbijrijden van de situatie moet
tussen het 5 en 95 percentiel vallen, indien niet wordt de trace verwijderd. Deze
kwaliteitseis volgt rechtstreeks uit de methode die gehanteerd werd om het moment
van voorbijrijden van de situatie te berekenen (zie vorige voetnoot).

3.2.3. Stap 3: Individuele traces indelen in snelheidsgroepen
Voor de analyse wensen we te focussen op traces die te maken kregen met een vrij vloeiend
verkeer vóór de melding, omdat we enkel voor die traces een effect van de melding kunnen
13

In de meeste gevallen bezit elke trace een datapunt om de 3 seconden

14

In de database met posities wordt niet aangegeven wanneer de gebruiker de situatie in kwestie voorbijrijdt (enkel het moment waarop de melding wordt
getoond is gekend). Het tijdstip waarop een weggebruiker een situatie voorbijrijdt dient dus te worden achterhaald op basis van de locatie van de
weggebruiker, relatief t.o.v. de (gekende) locatie van de situatie. Wanneer in de subtrace de afstand van de gebruiker minimaal is t.o.v. de situatie, wordt
er verondersteld dat dit het punt aanduidt waar gebruiker de situatie voorbij gereden is. Dit kan in sommige gevallen tot een foute bepaling leiden. Traces
met een foute situatie-bepaling worden niet meegenomen in de analyse.
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verwachten. De functionaliteit van UC 2 zal minder relevant zijn voor gebruikers die te maken
kregen met congestie voor de melding: in dat geval zal de snelheid sterk beïnvloed zijn door
het omliggende verkeer waardoor er minder ruimte is voor de gebruiker om de snelheid op
vrijwillige basis aan te passen aan de potentieel gevaarlijke situatie na het verkrijgen van de
melding. Door traces in congestie uit te filteren, richten we ons derhalve op die traces waar
we het sterkste effect van de melding kunnen verwachten.
Daartoe behouden we enkel die traces waar de gemiddelde snelheid in de 15 seconden voor
het verkrijgen van de melding, ten minste twee derde van de actueel geldende (statische)
maximumsnelheid bedroeg.
Voor UC 1b2 (‘oplossen van files’) behouden we enkel die traces waar de gemiddelde snelheid
in de 15 seconden voor het verkrijgen van de melding maximum twee derde van de actueel
geldende (statische) maximumsnelheid bedroeg. Voor die sub-UC is het immers zo dat we
willen nagaan in welke mate een gebruiker de snelheid opwaarts aanpast vanuit een situatie
van congestie.
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3.3. Effectmeting
Voor elke sub-UC behandelen we de drie onderzoeksvragen:
1. Hebben gebruikers de actuele snelheid aangepast aan de potentieel gevaarlijke
situatie na de melding vanuit de sub-UC?
2. Hebben gebruikers de actuele snelheid vroegtijdig aangepast aan de potentieel
gevaarlijke situatie na de melding vanuit de sub-UC?
3. Hebben gebruikers de actuele snelheid geleidelijk aangepast aan de potentieel
gevaarlijke situatie na de melding vanuit de sub-UC?
3.3.1. UC 2a2 File-staart waarschuwing
De functionaliteit van deze sub-UC bestaat uit het vroegtijdig melden van een filestaart
stroomafwaarts van de positie van de gebruiker, zodat de gebruiker tijdig en geleidelijk kan
afremmen voor de file. Binnen de informatiedienst waarvoor data beschikbaar was voor deze
effectmeting wordt de gebruiker attent gemaakt op een file-staart via een auditieve
(“Opgepast, u nadert een file!”) en een visuele melding op korte doch voldoende afstand van
de file.15 Voor de analyse richten we ons op het effect van deze audiovisuele melding die
afgestemd is op de specifieke persoonlijke situatie van de gebruiker (volgens tijd, plaats en
route).
De melding die de gebruiker ontvangt van de filestaart is voor de meeste situaties ruim
voortijdig om een vroegtijdige en geleidelijke aanpassing van de snelheid tussen melding
en situatie mogelijk te maken en zodoende om aan een veilige snelheid de file tegemoet
te kunnen rijden. Figuur 28 toont de verdeling van de gemiddelde tijd tussen melding en
situatie voor alle situaties voor UC 2a2: de gebruiker ontvangt de melding van de situatie
gemiddeld op 33 seconden voor het bereiken van de filestaart en in ca. 93% van de situaties
werd de melding gemiddeld op meer dan 15 seconden van de situatie gegeven.

15

Gebruikers worden ook attent gemaakt op de file via een icoontje op de getoonde navigatiekaart. Het icoontje is reeds zichtbaar voor de gebruiker lang voor
ze daadwerkelijk de file nadert. We kunnen veronderstellen dat deze aanduiding de waakzaamheid van de gebruiker verhoogt zonder dat ze een direct effect
heeft op de snelheid dichter bij de file.
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Figuur 28: Gemiddelde tijd tussen verkrijgen melding en voorbijrijden situatie (filestaart)

heeft ver

Analyse 1: Hebben gebruikers de actuele snelheid aangepast tussen melding en situatie?
In de eerste plaats gaan we na in welke mate gebruikers de actuele snelheid hebben aangepast
tussen het verkrijgen van de melding en de filestaart. Figuur 29 geeft de verdeling weer van
de gemiddelde versnelling per situatie tussen melding en situatie (dus in Periode 2 en Periode
3) (over een dataset van 2 115 situaties en 93 372 traces).

Figuur 29: Verdeling van de gemiddelde versnelling per situatie over Periode 2 en Periode 3 (filestaart)
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In een groot aandeel van de situaties observeren we gemiddeld een neerwaartse aanpassing
van de snelheid (dus een negatieve versnelling):
•

Voor 66% van de situaties is de gemiddelde versnelling significant kleiner dan 0;

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is -0.22 m/s².

Deze resultaten zijn in lijn met de hypothese waarin de melding (en andere visuele elementen
gerelateerd aan het naderen van de filestaart) gebruikers ertoe aanzetten de snelheid aan te
passen. De in de data waargenomen snelheidspatronen tussen melding en situatie zijn
derhalve consistent met onze verwachtingen (een afname van de snelheid), waardoor we
kunnen besluiten dat Analyses 2 en 3 relevante inzichten kunnen opleveren in het effect van
UC 2a2 op een vroegtijdige en geleidelijke snelheidsaanpassing.
Analyse 2: Hebben gebruikers de actuele snelheid vroegtijdig aangepast tussen melding
en situatie?
Vervolgens bekijken we, voor die situaties waar er sprake is van een significante
snelheidsaanpassing tussen melding en situatie, of die snelheidsaanpassing vroegtijdig was.
Concreet gaan we na of de gemiddelde versnelling net na de melding (in Periode 2; tussen de
melding en het middelpunt tussen melding en situatie) significant kleiner is dan 0. Figuur 30
geeft de verdeling weer van de gemiddelde versnelling per situatie in Periode 2 (over een
dataset van 778 situaties en 43 220 traces).

Figuur 30: Verdeling van de gemiddelde snelheid per situatie in P2 (filestaart)

heeft ver

We observeren een significante neerwaartse aanpassing van de snelheid in Periode 2:
•

Voor ruim 80% van de situaties was er sprake van een significante negatieve versnelling
in Periode 2.

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is -0.27 m/s².
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De resultaten wijzen erop dat gebruikers in een grote meerderheid van de relevante situaties
de snelheid vroegtijdig (net na de melding) hebben aangepast.
Om het causaal verband tussen de functionaliteit van UC 2a2 en de vroegtijdige aanpassing
na te gaan, vergelijken we de snelheidsaanpassing in Periode 2 ook met de
snelheidsaanpassing in Periode 1 (dus voor de melding van de filestaart werd gegeven aan de
gebruiker). Indien de snelheidsaanpassing beïnvloed werd door de melding verwachten we dat
de gemiddelde versnelling in Periode 2 significant kleiner is (i.e. meer negatief) dan de
gemiddelde versnelling in Periode 1.
Figuur 31 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in Periode 2
en Periode 1. De figuur biedt inzicht in de combinaties van gemiddelde versnelling per
individuele trace die het vaakst voorkomen. Een situatie waar de gemiddelde versnelling in
Periode 2 kleiner is dan de gemiddelde versnelling in Periode 1 zal in de figuur boven de 45˚lijn gelegen zijn (de diagonale lijn in de figuur). Alle situaties bevinden zich binnen de
gekleurde wolk (volgens de combinatie van gemiddelde versnelling in Periode 2 (x-as) en in
Periode 3 (y-as)). De zone met de hoogste concentratie aan situaties is donkerrood gekleurd.
De zone met de laagste concentratie aan situaties is lichtrood gekleurd. Door de positie van
de wolk te vergelijken met de 45˚-lijn krijgen we een beeld van de mate waarin de
gemiddelde versnelling in Periode 2 kleiner is dan de gemiddelde versnelling in Periode 1.

heeft ver

Figuur 31: 2D verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 1 (filestaart)

heeft ver

De wolk bevindt zich grotendeels boven de 45˚-lijn wat erop wijst dat de snelheidsaanpassing
in Periode 2 groter was (in absolute zin) dan de snelheidsaanpassing in Periode 1. De
snelheidsaanpassing in Periode 1 schommelt rond 0 (gemiddelde versnelling is 0.03 m/s² en
in het merendeel van de gevallen niet significant verschillend van 0). Voor ruim 81% van de
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situaties is de snelheidsaanpassing in P2 significant groter (in absolute zin) dan de
snelheidsaanpassing in P1.
Deze resultaten bieden derhalve ondersteuning voor de hypothese dat UC 2a2 leidt tot een
vroegtijdige aanpassing van de snelheid in het merendeel van de situaties.
Analyse 3: Hebben gebruikers de actuele snelheid geleidelijk aangepast tussen melding
en situatie?
Ten slotte analyseren we, voor die situaties waar er sprake was van een significante
snelheidsaanpassing, of die aanpassing geleidelijk was. De gelijkmatigheid van de
snelheidsaanpassing bepalen we door de (neerwaartse) versnelling in Periode 2 te vergelijken
met de (neerwaartse) versnelling in Periode 3.
Figuur 32 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in Periode 2
en Periode 3. De figuur biedt terug inzicht in de combinaties van gemiddelde versnelling per
trace die het vaakst voorkomen. Een situatie waarvoor de gemiddelde versnelling in Periode
2 gelijk is aan de gemiddelde versnelling in Periode 3 zal in de figuur op de 45˚-lijn gelegen
zijn (de diagonale lijn in de figuur). Door de positie van de wolk te vergelijken met de 45˚lijn krijgen we een beeld van de mate waarin de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijk is
aan de gemiddelde versnelling in Periode 3.

heeft ver

Figuur 32: Verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 3 (filestaart)

heeft ver

De wolk bevindt zich grotendeels rond de 45˚-lijn, waaruit we kunnen afleiden dat in de
meeste gevallen de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijkaardig is aan de gemiddelde
versnelling in Periode 3. In 72% van de situaties is er geen significant verschil in gemiddelde
versnelling tussen Periode 2 en Periode 3.
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De resultaten wijzen er derhalve op dat gebruikers voor een grote meerderheid van de
relevante situaties de snelheid geleidelijk hebben aangepast, in die zin dat de
snelheidsaanpassing net na melding dezelfde was als de snelheidsaanpassing net voor de
situatie. Ze bieden derhalve ondersteuning voor de hypothese dat de snelheidsaanpassing als
gevolg van UC 2a2 geleidelijk is.
Deze resultaten afkomstig uit de data van informatiedienst 1, worden ook teruggevonden in
de data van informatiedienst 2. Gezien het formaat van dataopslag van de data uit
informatiedienst 2 niet geheel overeenkomt met het formaat uit informatiedienst 1 is een
volstrekt gelijkaardige analyse niet mogelijk. In Figuur 33 wordt een overzicht gegeven van
de geobserveerde versnelling in Periode 2 en Periode 3 voor data afkomstig uit
informatiedienst 2. Het is duidelijk te zien dat de grootteorde en teken van de versnellingen
in dezelfde lijn liggen als de resultaten uit informatiedienst 1. Verder zijn de versnellingen
ook gemiddeld gelijk aan elkaar, wat wijst op gelijkmatige afremming t.a.v. het naderen van
de situatie. De overeenkomst van de resultaten uit beide informatiediensten versterkt de
conclusie dat de melding een positief effect op het rijgedrag teweegbrengt.

Figuur 33 Versnelling in P2 en P3 (filestaart, informatiedienst 2)

heeft ver

3.3.2. UC 2a4 Ongeval
De functionaliteit van deze sub-UC bestaat uit het voortijdig melden van ongevallen
stroomafwaarts van de positie van de gebruiker. Binnen de informatiedienst waarvoor data
beschikbaar was voor deze effectmeting wordt de gebruiker attent gemaakt op een ongeval
via een auditieve (“Opgepast, u nadert een ongeval!”) en visuele melding op korte doch
voldoende afstand van het ongeval (zie onderstaande figuur).16 Voor de analyse richten we ons
16

Gebruikers worden ook attent gemaakt op het ongeval via een icoontje op de getoonde navigatiekaart. Het icoontje is reeds zichtbaar voor de gebruiker lang
voor zij het ongeval zal passeren (en wordt zelfs getoond wanneer de gebruiker niet langs het ongeval zal passeren). We kunnen veronderstellen dat deze
aanduiding de waakzaamheid van de gebruiker verhoogt zonder dat ze een direct effect heeft op de snelheid dichter bij het ongeval.
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op het effect van deze audiovisuele melding die afgestemd is op de specifieke persoonlijke
situatie van de gebruiker (volgens tijd, plaats en route).

Figuur 34: Schermafbeelding van functionaliteit van UC 2a4

heeft ver

De melding die de gebruiker ontvangt van het ongeval stroomafwaarts is voor de meeste
situaties ruim voortijdig om een vroegtijdige en geleidelijke aanpassing van de snelheid
tussen melding en situatie mogelijk te maken en zodoende om aan een veilige snelheid
het ongeval te kunnen voorbijrijden. Figuur 35 toont de verdeling van de gemiddelde tijd
tussen melding en situatie voor alle situaties voor UC 2a4: de gebruiker ontvangt de melding
van de situatie gemiddeld op 17 seconden van de situatie, waarbij in ruim driekwart van de
situaties de melding gemiddeld op meer dan 15 seconden van de situatie werd gegeven.

heeft ver
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Figuur 35: Gemiddelde tijd tussen verkrijgen melding en voorbijrijden situatie (ongeval)

heeft ver

Analyse 1: Hebben gebruikers de actuele snelheid aangepast tussen melding en situatie?
In de eerste plaats gaan we na in welke mate gebruikers de actuele snelheid hebben aangepast
tussen het verkrijgen van de melding en het ongeval. Figuur 36 geeft de verdeling weer van
de gemiddelde versnelling per situatie tussen melding en situatie (dus in Periode 2 en Periode
3) (over een dataset van 271 situaties en 9731 traces).

Figuur 36: Verdeling van de gemiddelde versnelling per situatie over Periode 2 en Periode 3 (ongeval)
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In ongeveer de helft van de situaties observeren we gemiddeld een neerwaartse aanpassing
van de snelheid (dus een negatieve versnelling):
•

Voor 51% van de situaties is de gemiddelde versnelling significant kleiner dan 0;

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is -0.12 m/s².

Deze resultaten zijn in lijn met de hypothese waarin de melding (en andere visuele elementen
gerelateerd aan het naderen van het ongeval) gebruikers ertoe aanzetten de snelheid aan te
passen. De in de data waargenomen snelheidspatronen tussen melding en situatie zijn
derhalve consistent met onze verwachtingen (een afname van de snelheid), waardoor we
kunnen besluiten dat Analyses 2 en 3 relevante inzichten kunnen opleveren in het effect van
UC 2a4 op een vroegtijdige en geleidelijke snelheidsaanpassing.
Analyse 2: Hebben gebruikers de actuele snelheid vroegtijdig aangepast tussen melding
en situatie?
Vervolgens bekijken we, voor die situaties waar er sprake is van een significante
snelheidsaanpassing tussen melding en situatie, of die snelheidsaanpassing vroegtijdig was.
Concreet gaan we na of de gemiddelde versnelling net na de melding (in Periode 2; tussen de
melding en het middelpunt tussen melding en situatie) significant kleiner is dan 0. Figuur 37
geeft de verdeling weer van de gemiddelde versnelling per situatie in Periode 2 (over een
dataset van 119 situaties en 6952 traces).

Figuur 37: Verdeling van de gemiddelde snelheid per situatie in P2 (ongeval)

heeft ver

We observeren een significante neerwaartse aanpassing van de snelheid in Periode 2:
•

Voor bijna 85% van de situaties was er sprake van een significante negatieve versnelling
in Periode 2.

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is -0.23 m/s².
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De resultaten wijzen erop dat gebruikers in een grote meerderheid van de relevante situaties
de snelheid vroegtijdig (net na de melding) hebben aangepast.
Om het causaal verband tussen de functionaliteit van UC 2a4 en de vroegtijdige aanpassing
na te gaan, vergelijken we de snelheidsaanpassing in Periode 2 ook met de
snelheidsaanpassing in Periode 1. Indien de snelheidsaanpassing beïnvloed werd door de
melding verwachten we dat de gemiddelde versnelling in Periode 2 significant kleiner is (i.e.
meer negatief) dan de gemiddelde versnelling in Periode 1.
Figuur 38 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in Periode 2
en Periode 1. De figuur biedt inzicht in de combinaties van gemiddelde versnelling die het
vaakst voorkomen. Een situatie waar de gemiddelde versnelling in Periode 2 kleiner is dan de
gemiddelde versnelling in Periode 1 zal in de figuur boven de 45˚-lijn gelegen zijn (de
diagonale lijn in de figuur). Door de positie van de wolk te vergelijken met de 45˚-lijn krijgen
we een beeld van de mate waarin de gemiddelde versnelling in Periode 2 kleiner is dan de
gemiddelde versnelling in Periode 1.

heeft ver

Figuur 38: 2D verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 1 (ongeval)

heeft ver

De wolk bevindt zich grotendeels boven de 45˚-lijn wat erop wijst dat de snelheidsaanpassing
in Periode 2 groter was (in absolute zin) dan de snelheidsaanpassing in Periode 1. De
snelheidsaanpassing in Periode 1 schommelt rond 0 (gemiddelde versnelling is 0.05 m/s²).
Voor ruim 86% van de situaties is de snelheidsaanpassing in P2 significant kleiner dan de
snelheidsaanpassing in P1.
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Deze resultaten bieden derhalve ondersteuning voor de hypothese dat UC 2a4 leidt tot een
vroegtijdige aanpassing van de snelheid.
Analyse 3: Hebben gebruikers de actuele snelheid geleidelijk aangepast tussen melding
en situatie?
Tot slot analyseren we, voor die situaties waar er sprake was van een significante
snelheidsaanpassing, of de aanpassing geleidelijk was. De gelijkmatigheid van de
snelheidsaanpassing bepalen we door de (neerwaartse) versnelling in Periode 2 te vergelijken
met de (neerwaartse) versnelling in Periode 3.
Figuur 39 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in Periode 2
en Periode 3. De figuur biedt terug inzicht in de combinaties van gemiddelde versnelling die
het vaakst voorkomen. Een situatie waarvoor de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijk is
aan de gemiddelde versnelling in Periode 3 zal in de figuur op de 45˚-lijn gelegen zijn (de
diagonale lijn in de figuur). Door de positie van de wolk te vergelijken met de 45˚-lijn krijgen
we een beeld van de mate waarin de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijk is aan de
gemiddelde versnelling in Periode 3.

heeft ver

Figuur 39: Verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 3 (ongeval)

heeft ver

De wolk bevindt zich grotendeels rond de 45˚-lijn, waaruit we kunnen afleiden dat in de
meeste gevallen de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijkaardig is aan de gemiddelde
versnelling in Periode 3. In 71% van de situaties is er geen significant verschil in gemiddelde
versnelling tussen Periode 2 en Periode 3.
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De resultaten wijzen er derhalve op dat gebruikers voor een grote meerderheid van de
relevante situaties de snelheid geleidelijk hebben aangepast, in die zin dat de
snelheidsaanpassing net na melding dezelfde was als de snelheidsaanpassing net voor de
situatie. Ze bieden derhalve ondersteuning voor de hypothese dat UC 2a4 kan leiden tot een
geleidelijke aanpassing van de snelheid.
3.3.3. UC 2a5 Stilstaand voertuig
De functionaliteit van deze sub-UC bestaat uit het voortijdig melden van een stilstaand
voertuig stroomafwaarts van de positie van de gebruiker. Binnen de informatiedienst
waarvoor data beschikbaar was voor deze effectmeting wordt de gebruiker attent gemaakt
op een stilstaand voertuig via een auditieve (“Opgepast, u nadert een stilstaand voertuig!”)
en visuele melding op korte doch voldoende afstand van het stilstaand voertuig (zie
onderstaande figuur).17 Voor de analyse richten we ons op het effect van deze audiovisuele
melding die afgestemd is op de specifieke persoonlijke situatie van de gebruiker (volgens tijd,
plaats en route).

Figuur 40: Schermafbeelding van de functionaliteit van UC 2a5

heeft ver

De melding die de gebruiker ontvangt van het stilstaande voertuig is voor de meeste
situaties ruim voortijdig om een vroegtijdige en geleidelijke aanpassing van de snelheid
tussen melding en situatie mogelijk te maken en zodoende om aan een veilige snelheid
het stilstaande voertuig te kunnen voorbijrijden. Figuur 41 toont de verdeling van de
gemiddelde tijd tussen melding en situatie voor alle situaties voor UC 2a5: de gebruiker

17

Gebruikers worden ook attent gemaakt op het stilstaand voertuig via een icoontje op de getoonde navigatiekaart. Het icoontje is reeds zichtbaar voor de
gebruiker lang voor zij het stilstaand voertuig zal passeren (en wordt zelfs getoond wanneer de gebruiker niet langs het voertuig zal passeren). We kunnen
veronderstellen dat deze aanduiding de waakzaamheid van de gebruiker verhoogt zonder dat ze een direct effect heeft op de snelheid dichter bij het stilstaand
voertuig.
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ontvangt de melding van de situatie gemiddeld op 17 seconden van de situatie, waarbij in ca.
70% van de situaties de melding op meer dan 15 seconden van de situatie werd gegeven.

Figuur 41: Gemiddelde tijd tussen verkrijgen melding en voorbijrijden situatie (stilstaand voertuig)

heeft ver

Analyse 1: Hebben gebruikers de actuele snelheid aangepast tussen melding en situatie?
In de eerste plaats gaan we na in welke mate gebruikers de actuele snelheid hebben aangepast
tussen het verkrijgen van de melding en het stilstaand voertuig. Figuur 42 geeft de verdeling
weer van de gemiddelde versnelling per situatie tussen melding en situatie (dus in Periode 2
en Periode 3) (over een dataset van 674 situaties en 56 761 traces).
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Figuur 42: Verdeling van de gemiddelde versnelling per situatie over Periode 2 en Periode 3 (stilstaand voertuig)

heeft ver

In een groot aandeel van de situaties observeren we gemiddeld een neerwaartse aanpassing
van de snelheid (dus een negatieve versnelling):
•

Voor 62% van de situaties is de gemiddelde versnelling significant kleiner dan 0;

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is -0.09 m/s².

Deze resultaten zijn in lijn met de hypothese waarin de melding (en andere visuele elementen
gerelateerd aan het naderen van het stilstaande voertuig) gebruikers ertoe aanzetten de
snelheid aan te passen. De in de data waargenomen snelheidspatronen tussen melding en
situatie zijn derhalve consistent met onze verwachtingen (een afname van de snelheid),
waardoor we kunnen besluiten dat Analyses 2 en 3 relevante inzichten kunnen opleveren in
het effect van UC 2a5 op een vroegtijdige en geleidelijke snelheidsaanpassing.
Analyse 2: Hebben gebruikers de actuele snelheid vroegtijdig aangepast tussen melding
en situatie?
Vervolgens bekijken we, voor die situaties waar er sprake is van een significante
snelheidsaanpassing tussen melding en situatie, of die snelheidsaanpassing vroegtijdig was.
Concreet gaan we na of de gemiddelde versnelling net na de melding (in Periode 2; tussen de
melding en het middelpunt tussen melding en situatie) significant kleiner is dan 0. Figuur 43
geeft de verdeling weer van de gemiddelde versnelling per situatie in Periode 2 (over een
dataset van 358 situaties en 42 154 traces).
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Figuur 43: Verdeling van de gemiddelde snelheid per situatie in P2 (stilstaand voertuig)

heeft ver

We observeren een significante neerwaartse aanpassing van de snelheid in Periode 2:
•

Voor bijna 90% van de situaties was er sprake van een significante negatieve versnelling
in Periode 2.

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is -0.18 m/s².

De resultaten wijzen erop dat gebruikers in een grote meerderheid van de relevante situaties
de snelheid vroegtijdig (net na de melding) hebben aangepast.
Om het causaal verband tussen de functionaliteit van UC 2a5 en de vroegtijdige aanpassing
na te gaan, vergelijken we de snelheidsaanpassing in Periode 2 ook met de
snelheidsaanpassing in Periode 1. Indien de snelheidsaanpassing beïnvloed werd door de
melding verwachten we dat de gemiddelde versnelling in Periode 2 significant kleiner is (i.e.
meer negatief) dan de gemiddelde versnelling in Periode 1.
Figuur 44 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in Periode 2
en Periode 1. De figuur biedt inzicht in de combinaties van gemiddelde versnelling die het
vaakst voorkomen. Een situatie waar de gemiddelde versnelling in Periode 2 kleiner is dan de
gemiddelde versnelling in Periode 1 zal in de figuur boven de 45˚-lijn gelegen zijn (de
diagonale lijn in de figuur). Door de positie van de wolk te vergelijken met de 45˚-lijn krijgen
we een beeld van de mate waarin de gemiddelde versnelling in Periode 2 kleiner is dan de
gemiddelde versnelling in Periode 1.
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Figuur 44: 2D verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 1 (stilstaand voertuig)
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De wolk bevindt zich grotendeels boven de 45˚-lijn wat erop wijst dat de snelheidsaanpassing
in Periode 2 groter was (in absolute zin) dan de snelheidsaanpassing in Periode 1. De
snelheidsaanpassing in Periode 1 schommelt rond 0 (gemiddelde versnelling is 0.03 m/s²) en
is voor slechts een beperkt aantal situaties kleiner dan 0. Voor bijna 90% van de situaties is
de snelheidsaanpassing in P2 significant kleiner dan de snelheidsaanpassing in P1.
Deze resultaten bieden derhalve ondersteuning voor de hypothese dat UC 2a5 kan leiden tot
een vroegtijdige aanpassing van de snelheid.
Analyse 3: Hebben gebruikers de actuele snelheid geleidelijk aangepast tussen melding
en situatie?
Ten slotte analyseren we, voor die situaties waar er sprake was van een significante
snelheidsaanpassing, of de aanpassing geleidelijk was. De gelijkmatigheid van de
snelheidsaanpassing bepalen we door de (neerwaartse) versnelling in Periode 2 te vergelijken
met de (neerwaartse) versnelling in Periode 3.
Figuur 45 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in Periode 2
en Periode 3. De figuur biedt terug inzicht in de combinaties van gemiddelde versnelling die
het vaakst voorkomen. Een situatie waarvoor de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijk is
aan de gemiddelde versnelling in Periode 3 zal in de figuur op de 45˚-lijn gelegen zijn (de
diagonale lijn in de figuur). Door de positie van de wolk te vergelijken met de 45˚-lijn krijgen
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we een beeld van de mate waarin de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijk is aan de
gemiddelde versnelling in Periode 3.

Figuur 45: Verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 3 (stilstaand voertuig)
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De wolk bevindt zich grotendeels rond de 45˚-lijn, waaruit we kunnen afleiden dat in de
meeste gevallen de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijkaardig is aan de gemiddelde
versnelling in Periode 3. In driekwart van de situaties is er geen significant verschil in
gemiddelde versnelling tussen Periode 2 en Periode 3.
De resultaten wijzen er derhalve op dat gebruikers voor een grote meerderheid van de
relevante situaties de snelheid geleidelijk hebben aangepast, in die zin dat de
snelheidsaanpassing net na melding dezelfde was als de snelheidsaanpassing net voor de
situatie. Ze bieden derhalve ondersteuning voor de hypothese dat UC 2a5 kan leiden tot een
geleidelijke aanpassing van de snelheid.
3.3.4. UC 2a8 Obstakel op de weg
De functionaliteit van deze sub-UC bestaat uit het voortijdig melden van een obstakel op de
weg stroomafwaarts van de positie van de gebruiker. Binnen de informatiedienst waarvoor
data beschikbaar was voor deze effectmeting wordt de gebruiker attent gemaakt op een
obstakel via een auditieve (“Opgepast, u nadert een obstakel!”) en visuele melding op korte
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doch voldoende afstand van het obstakel (zie onderstaande figuur).18 Voor de analyse richten
we ons op het effect van deze audiovisuele melding die afgestemd is op de specifieke
persoonlijke situatie van de gebruiker (volgens tijd, plaats en route).

Figuur 46: Schermafbeelding van de functionaliteit van UC 2a8
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De melding die de gebruiker ontvangt van het obstakel is voor de meeste situaties ruim
voortijdig om een vroegtijdige en geleidelijke aanpassing van de snelheid tussen melding
en situatie mogelijk te maken en zodoende om aan een veilige snelheid het obstakel te
kunnen voorbijrijden. Figuur 47 toont de verdeling van de gemiddelde tijd tussen melding
en situatie voor alle situaties voor UC 2a8: de gebruiker ontvangt de melding van de situatie
gemiddeld op een kleine 17 seconden van de situatie, waarbij in ca. 73% van de situaties de
melding gemiddelde op meer dan 15 seconden van de situatie werd gegeven.

heeft ver

18

Gebruikers worden ook attent gemaakt op het obstakel via een icoontje op de getoonde navigatiekaart. Het icoontje is reeds zichtbaar voor de gebruiker
lang voor zij het obstakel zal passeren (en wordt zelfs getoond wanneer de gebruiker niet langs het obstakel zal passeren). We kunnen veronderstellen dat
deze aanduiding de waakzaamheid van de gebruiker verhoogt zonder dat ze een direct effect heeft op de snelheid dichter bij het obstakel.
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Figuur 47 Gemiddelde tijd tussen verkrijgen melding en voorbijrijden situatie (obstakel op de weg)
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Analyse 1: Hebben gebruikers de actuele snelheid aangepast tussen melding en situatie?
In de eerste plaats gaan we na in welke mate gebruikers de actuele snelheid hebben aangepast
tussen het verkrijgen van de melding en het obstakel. Figuur 48 geeft de verdeling weer van
de gemiddelde versnelling per situatie tussen melding en situatie (dus in Periode 2 en Periode
3) (over een dataset van 60 situaties en 1395 traces).

Figuur 48: Verdeling van de gemiddelde versnelling per situatie over Periode 2 en Periode 3 (obstakel op de weg)
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In bijna de helft van de situaties observeren we gemiddeld een neerwaartse aanpassing van
de snelheid (dus een negatieve versnelling):
•

Voor 45% van de situaties is de gemiddelde versnelling significant kleiner dan 0;

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is -0.1 m/s².

Deze resultaten zijn in lijn met de hypothese waarin de melding (en andere visuele elementen
gerelateerd aan het naderen van het stilstaande voertuig) gebruikers ertoe aanzetten de
snelheid aan te passen. De in de data waargenomen snelheidspatronen tussen melding en
situatie zijn derhalve consistent met onze verwachtingen (een afname van de snelheid),
waardoor we kunnen besluiten dat Analyses 2 en 3 relevante inzichten kunnen opleveren in
het effect van UC 2a8 op een vroegtijdige en geleidelijke snelheidsaanpassing.
Analyse 2: Hebben gebruikers de actuele snelheid vroegtijdig aangepast tussen melding
en situatie?
Vervolgens bekijken we, voor die situaties waar er sprake is van een significante
snelheidsaanpassing tussen melding en situatie, of die snelheidsaanpassing vroegtijdig was.
Concreet gaan we na of de gemiddelde versnelling net na de melding (in Periode 2; tussen de
melding en het middelpunt tussen melding en situatie) significant kleiner is dan 0. Figuur 49
geeft de verdeling weer van de gemiddelde versnelling per situatie in Periode 2 (over een
dataset van 25 situaties en 690 traces).

Figuur 49: Verdeling van de gemiddelde snelheid per situatie in P2 (obstakel op de weg)
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We observeren een significante neerwaartse aanpassing van de snelheid in Periode 2:
•

Voor nagenoeg alle situaties was er sprake van een significante negatieve versnelling
in Periode 2.

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is -0.18 m/s².
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De resultaten wijzen erop dat gebruikers in een grote meerderheid van de relevante situaties
de snelheid vroegtijdig (net na de melding) hebben aangepast.
Om het causaal verband tussen de functionaliteit van UC 2a8 en de vroegtijdige aanpassing
na te gaan, vergelijken we de snelheidsaanpassing in Periode 2 ook met de
snelheidsaanpassing in Periode 1. Indien de snelheidsaanpassing beïnvloed werd door de
melding verwachten we dat de gemiddelde versnelling in Periode 2 significant kleiner is (i.e.
meer negatief) dan de gemiddelde versnelling in Periode 1.
Figuur 50 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in Periode 2
en Periode 1. De figuur biedt inzicht in de combinaties van gemiddelde versnelling die het
vaakst voorkomen. Een situatie waar de gemiddelde versnelling in Periode 2 kleiner is dan de
gemiddelde versnelling in Periode 1 zal in de figuur boven de 45˚-lijn gelegen zijn (de
diagonale lijn in de figuur). Door de positie van de wolk te vergelijken met de 45˚-lijn krijgen
we een beeld van de mate waarin de gemiddelde versnelling in Periode 2 kleiner is dan de
gemiddelde versnelling in Periode 1.
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Figuur 50: 2D verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 1 (obstakel op de weg)
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De wolk bevindt zich grotendeels boven de 45˚-lijn wat erop wijst dat de snelheidsaanpassing
in Periode 2 groter was (in absolute zin) dan de snelheidsaanpassing in Periode 1. De
snelheidsaanpassing in Periode 1 schommelt rond 0 (gemiddelde versnelling is 0.03 m/s). Voor
bijna 90% van de situaties is de snelheidsaanpassing in P2 significant kleiner dan de
snelheidsaanpassing in P1.
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Deze resultaten bieden derhalve ondersteuning voor de hypothese dat UC 2a8 kan leiden tot
een vroegtijdige aanpassing van de snelheid, al is het aantal observaties te beperkt om echt
sluitende conclusies te trekken.
Analyse 3: Hebben gebruikers de actuele snelheid geleidelijk aangepast tussen melding
en situatie?
Ten slotte analyseren we, voor die situaties waar er sprake was van een significante
snelheidsaanpassing, of de aanpassing geleidelijk was. De gelijkmatigheid van de
snelheidsaanpassing bepalen we door de (neerwaartse) versnelling in Periode 2 te vergelijken
met de (neerwaartse) versnelling in Periode 3.
Figuur 51 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in Periode 2
en Periode 3. De figuur biedt terug inzicht in de combinaties van gemiddelde versnelling die
het vaakst voorkomen. Een situatie waarvoor de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijk is
aan de gemiddelde versnelling in Periode 3 zal in de figuur op de 45˚-lijn gelegen zijn (de
diagonale lijn in de figuur). Door de positie van de wolk te vergelijken met de 45˚-lijn krijgen
we een beeld van de mate waarin de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijk is aan de
gemiddelde versnelling in Periode 3.
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Figuur 51: Verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 3 (wegwerkzaamheden)
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De wolk bevindt zich voor het grootste deel boven de 45˚-lijn, wat erop wijst dat de
snelheidsaanpassing in Periode 2 gemiddeld gezien sterker was dan de aanpassing in Periode
2, al observeren we in ruim driekwart van de situaties geen significant verschil in de
gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 3.
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De resultaten wijzen er derhalve op dat gebruikers voor een grote meerderheid van de
relevante situaties de snelheid meer hebben aangepast in Periode 2 (als gevolg van de
melding) dan in Periode 3, maar dat het verschil te beperkt is om significant te zijn. Ze bieden
derhalve ondersteuning voor de hypothese dat UC 2a8 kan leiden tot een vroegtijdig en
geleidelijke aanpassing van de snelheid.
3.3.5. UC 2b Wegwerkzaamheden
De functionaliteit van deze sub-UC bestaat uit het voortijdig melden van het begin van de
wegwerkzaamheden stroomafwaarts van de positie van de gebruiker. Binnen de
informatiedienst waarvoor data beschikbaar was voor deze effectmeting wordt de gebruiker
attent gemaakt op de wegwerkzaamheden via een auditieve (“Opgepast, u nadert
wegenwerken!”) en visuele melding op korte doch voldoende afstand van de werken (zie
onderstaande figuur).19 Voor de analyse richten we ons op het effect van deze audiovisuele
melding die afgestemd is op de specifieke persoonlijke situatie van de gebruiker (volgens tijd,
plaats en route).

Figuur 52: Schermafbeelding van functionaliteit van UC 2b
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De melding die de gebruiker ontvangt is voor nagenoeg alle situaties ruim voortijdig om
een vroegtijdige en geleidelijke aanpassing van de snelheid tussen melding en situatie
mogelijk te maken. Figuur 53 toont de verdeling van de gemiddelde tijd tussen melding en
situatie voor alle situaties voor UC 2b: de gebruiker ontvangt de melding van de situatie

19

Gebruikers worden ook attent gemaakt op de wegenwerken via een icoontje op de getoonde navigatiekaart. Het icoontje is reeds zichtbaar voor de gebruiker
lang voor het startpunt van de wegenwerken (en wordt zelfs getoond wanneer de gebruiker niet langs de wegenwerken zal passeren). We kunnen
veronderstellen dat deze aanduiding de waakzaamheid van de gebruiker verhoogt zonder dat ze een direct effect heeft op de snelheid dichter bij het startpunt
van de wegenwerken.
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gemiddeld op 23 seconden voor het voorbijrijden van de situatie, waarbij in ca. 93% van de
situaties de melding op meer dan 15 seconden van de situatie werd gegeven.20

Figuur 53: Gemiddelde tijd tussen verkrijgen melding en voorbijrijden situatie (wegwerkzaamheden)
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Analyse 1: Hebben gebruikers de actuele snelheid aangepast tussen melding en situatie?
In de eerste plaats gaan we na in welke mate gebruikers de actuele snelheid hebben aangepast
tussen het verkrijgen van de melding en het begin van de wegwerkzaamheden. Figuur 54 geeft
de verdeling weer van de gemiddelde versnelling per situatie tussen melding en situatie (dus
in Periode 2 en Periode 3) (over een dataset van 600 situaties en 27 447 traces).

20

De figuur houdt geen rekening met de traces waar de tijd tussen melding en situatie onder het 5%-percentiel lag, zoals besproken in Sectie 3.2.
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Figuur 54: Gemiddelde versnelling per situatie in P2 en P3 (wegwerkzaamheden)
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In een groot aandeel van de situaties observeren we gemiddeld een neerwaartse aanpassing
van de snelheid in periode 2 en 3 (dus een negatieve versnelling):
•

Voor 58% van de situaties is de gemiddelde versnelling significant kleiner dan 0;

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is -0.1 m/s².

Deze resultaten zijn in lijn met de hypothese waarin de melding (en andere visuele elementen
gerelateerd aan het naderen van de wegwerkzaamheden) gebruikers ertoe aanzetten de
snelheid aan te passen. De in de data waargenomen snelheidspatronen tussen melding en
situatie zijn derhalve consistent met onze verwachtingen (een afname van de snelheid),
waardoor we kunnen besluiten dat Analyses 2 en 3 relevante inzichten kunnen opleveren in
het effect van UC 2b op een vroegtijdige en geleidelijke snelheidsaanpassing.
Analyse 2: Hebben gebruikers de actuele snelheid vroegtijdig aangepast tussen melding
en situatie?
Vervolgens bekijken we, voor die situaties waar er sprake is van een significante
snelheidsaanpassing tussen melding en situatie, of die snelheidsaanpassing vroegtijdig was.
Concreet gaan we na of de gemiddelde versnelling net na de melding (in Periode 2; tussen de
melding en het middelpunt tussen melding en situatie) significant kleiner is dan 0. Figuur 55
geeft de verdeling weer van de gemiddelde versnelling per situatie in Periode 2 (over een
dataset van 325 situaties en 19 606 traces).
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Figuur 55: Verdeling van de gemiddelde snelheid per situatie in P2 (wegwerkzaamheden)
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We observeren een significante neerwaartse aanpassing van de snelheid in Periode 2:
•

Voor 84% van de situaties was er sprake van een significante negatieve versnelling in
Periode 2.

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is -0.21 m/s².

De resultaten wijzen erop dat gebruikers in een grote meerderheid van de relevante situaties
de snelheid vroegtijdig (net na de melding) hebben aangepast.
Om het causaal verband tussen de functionaliteit van UC 2b en de vroegtijdige aanpassing na
te gaan, vergelijken we de snelheidsaanpassing in Periode 2 ook met de snelheidsaanpassing
in Periode 1. Indien de snelheidsaanpassing beïnvloed werd door de melding verwachten we
dat de gemiddelde versnelling in Periode 2 significant kleiner is (i.e. meer negatief) dan de
gemiddelde versnelling in Periode 1.
Figuur 56 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in Periode 2
en Periode 1. De figuur biedt inzicht in de combinaties van gemiddelde versnelling die het
vaakst voorkomen. Een situatie waar de gemiddelde versnelling in Periode 2 kleiner is dan de
gemiddelde versnelling in Periode 1 zal in de figuur boven de 45˚-lijn gelegen zijn (de
diagonale lijn in de figuur). Door de positie van de wolk te vergelijken met de 45˚-lijn krijgen
we een beeld van de mate waarin de gemiddelde versnelling in Periode 2 kleiner is dan de
gemiddelde versnelling in Periode 1.
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Figuur 56: 2D verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 1 (wegwerkzaamheden)
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De wolk bevindt zich bijna volledig boven de 45˚-lijn wat
erop wijst dat de
snelheidsaanpassing in Periode 2 groter was (in absolute zin) dan de snelheidsaanpassing in
Periode 1. De snelheidsaanpassing in Periode 1 ligt gemiddeld boven 0 (gemiddelde versnelling
is 0.09 m/s²) en is voor slechts een beperkt aantal situaties kleiner dan 0. Voor ruim 90% van
de situaties is de snelheidsaanpassing in P2 significant kleiner dan de snelheidsaanpassing in
P1.
Deze resultaten bieden derhalve ondersteuning voor de hypothese dat UC 2b kan leiden tot
een vroegtijdige aanpassing van de snelheid.
Analyse 3: Hebben gebruikers de actuele snelheid geleidelijk aangepast tussen melding
en situatie?
Ten slotte analyseren we, voor die situaties waar er sprake was van een significante
snelheidsaanpassing, of de aanpassing geleidelijk was. De gelijkmatigheid van de
snelheidsaanpassing bepalen we door de (neerwaartse) versnelling in Periode 2 te vergelijken
met de (neerwaartse) versnelling in Periode 3.
Figuur 57 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in Periode 2
en Periode 3. De figuur biedt terug inzicht in de combinaties van gemiddelde versnelling die
het vaakst voorkomen. Een situatie waarvoor de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijk is
aan de gemiddelde versnelling in Periode 3 zal in de figuur op de 45˚-lijn gelegen zijn (de
diagonale lijn in de figuur). Door de positie van de wolk te vergelijken met de 45˚-lijn krijgen
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we een beeld van de mate waarin de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijk is aan de
gemiddelde versnelling in Periode 3.

Figuur 57: Verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 3 (wegwerkzaamheden)
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De wolk bevindt zich grotendeels rond de 45˚-lijn, waaruit we kunnen afleiden dat in de
meeste gevallen de gemiddelde versnelling in Periode 2 gelijkaardig is aan de gemiddelde
versnelling in Periode 3. In bijna 70% van de situaties is er geen significant verschil in
gemiddelde versnelling tussen Periode 2 en Periode 3.
De resultaten wijzen er derhalve op dat gebruikers in een grote meerderheid van de relevante
situaties de snelheid geleidelijk hebben aangepast, in die zin dat de snelheidsaanpassing net
na melding dezelfde was als de snelheidsaanpassing net voor de situatie. Ze bieden derhalve
ondersteuning voor de hypothese dat UC 2b leidt tot een geleidelijke aanpassing van de
snelheid.
3.3.6. UC 1b2 Oplossen van files
De opzet en doelstelling van deze sub-UC is anders dan de eerder geanalyseerde sub-UCs. De
melding van het einde van de file heeft tot doel de doorstroming te verbeteren waardoor de
gehele file sneller opgelost raakt. De melding wil de gebruiker er dus tot aanzetten de
snelheid opwaarts aan te passen. Binnen de informatiedienst waarvoor data beschikbaar was
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voor deze effectmeting wordt de gebruiker attent gemaakt op het einde van de file via een
audiovisuele melding.21
Analyse 1: Hebben gebruikers de actuele snelheid aangepast na de melding?
In de eerste plaats gaan we na in welke mate gebruikers de actuele snelheid hebben aangepast
in de 30 seconden na de melding van het einde van de file. Figuur 58 geeft de verdeling weer
van de gemiddelde versnelling per situatie na de melding (dus in Periode 2 – tussen 0 en 15
seconden na melding - en Periode 3 – tussen 15 en 30 seconden na melding) (over een dataset
van 2310 situaties en 146 015 traces).

Figuur 58: Verdeling van de gemiddelde versnelling per situatie over Periode 2 en Periode 3 (oplossen van files)
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In een groot aandeel van de situaties observeren we gemiddeld een opwaartse aanpassing van
de snelheid (dus een positieve versnelling):
•

Voor ruim 62% van de situaties is de gemiddelde versnelling significant groter dan 0;

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is 0.13 m/s².

Deze resultaten zijn in lijn met de hypothese waarin de melding (en andere visuele elementen
gerelateerd aan het einde van de file) gebruikers ertoe aanzetten de snelheid aan te passen.
De in de data waargenomen snelheidspatronen tussen melding en situatie zijn derhalve
consistent met onze verwachtingen (een toename van de snelheid). De waargenomen
snelheidspatronen wijzen er derhalve op dat Analyses 2 en 3 relevante inzichten kunnen
opleveren in het effect van UC 1b2 op een vroegtijdige en geleidelijke snelheidsaanpassing.
Analyse 2: Hebben gebruikers de actuele snelheid vroegtijdig aangepast na de melding?

21

Gebruikers worden ook attent gemaakt op het naderende einde van de file via een icoontje op de getoonde navigatiekaart. Het icoontje is reeds zichtbaar
voor de gebruiker lang voor zij bij het einde van de file zijn.
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Vervolgens bekijken we, voor die situaties waar er sprake is van een significante
snelheidsaanpassing na de melding, of die snelheidsaanpassing vroegtijdig was. Concreet gaan
we na of de gemiddelde versnelling net na de melding (in Periode 2; binnen de 15 seconden
na melding) significant groter is dan 0. Figuur 59 geeft de verdeling weer van de gemiddelde
versnelling per situatie in Periode 2 (over een dataset van 1322 situaties en 131 971 traces).

Figuur 59: Verdeling van de gemiddelde snelheid per situatie in P2 (oplossen van files)

heeft ver

heeft ver

We observeren in de meerderheid van de gevallen een significante toename van de snelheid:
•

Voor ongeveer twee derden van de situaties was er sprake van een significante
positieve versnelling in Periode 2.

•

Het gemiddelde van de gemiddelde versnelling is 0.05 m/s².

Echter geeft een vergelijking van de gemiddelde versnelling in Periode 2 met de gemiddelde
versnelling in Periode 1 en Periode 3 aan dat de gemiddelde versnelling niet noodzakelijk
sterker was in Periode 2.
•

Figuur 60 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in
Periode 2 en Periode 1. De wolk ligt grotendeels boven de 45˚-lijn, wat erop wijst dat
de gemiddelde versnelling in Periode 1 doorgaans groter was dan de gemiddelde
versnelling in Periode 2 – voor slechts 4% van de situaties was de versnelling in Periode
2 significant groter dan de versnelling in Periode 1.
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Figuur 60: 2D verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 1 (oplossen van files)

•

heeft ver

Figuur 61 geeft de 2-dimensionale verdeling weer van de gemiddelde versnelling in
Periode 2 en Periode 3. De wolk ligt grotendeels op de 45˚-lijn, wat eropwijst dat de
gemiddelde versnelling in Periode 2 doorgaans gelijkaardig was aan de gemiddelde
versnelling in Periode 3 – voor driekwart van de situaties was de versnelling in Periode
2 niet significant verschillend van de versnelling in Periode 3.
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Figuur 61: Verdeling van de gemiddelde versnelling in Periode 2 en Periode 3 (toestand van het wegdek)

heeft ver

Op basis van de waargenomen snelheidspatronen kunnen we het volgende besluiten:
•

We zien een significante (doch beperkte) aanpassing van de snelheid in Periodes 1, 2
en 3, wat erop wijst dat de melding correct gesitueerd is op de plaats waar de snelheid
terug begint toe te nemen na file. Het bepalen van het einde van een file is een
complex gegeven (daar files inherent dynamisch zijn, met snel wijzigende start- en
eindpunten) en het is daarbij zeer moeilijk om het precieze eindpunt in real-time mee
te geven aan de gebruiker. De melding moet hierbij worden gezien als een indicatie
voor de gebruiker dat de file een permanent einde nadert (en dat ze dus geen verdere
file direct stroomafwaarts kan verwachten), eerder dan een indicatie van het precieze
eindpunt van de file.

•

De melding zelf lijkt geen effect te hebben op de snelheid van de gebruiker. Dit
resultaat is niet onverwacht, daar de snelheid van de gebruiker bij het einde van de
file nog steeds in grote mate bepaald zal worden door het omliggende verkeer. Zelf al
krijgt de gebruiker de melding dat de file op zijn einde loopt, dan is de gebruiker niet
in staat om de snelheid naar eigen wil aan te passen.
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3.4. Gevoeligheidsanalyse
Om een beter inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de resultaten ten aanzien van een
aantal parameters zijn er twee aanvullende analyses uitgevoerd. De bedoeling van deze
analyses is om de gehanteerde aannames licht te veranderen en na te gaan hoe deze
veranderingen de resultaten wijzigen. Op die manier is het mogelijk om een beeld te vormen
over de robuustheid van de hier gepresenteerde resultaten.
In een eerste gevoeligheidsanalyse hebben we alle voorgaand besproken analyses opnieuw
uitgevoerd, maar enkel een subset van de traces in rekening genomen. Een trace werd
meegenomen in de nieuwe analyse indien de tijd tussen verkrijgen melding en het
voorbijrijden van de situatie groter was dan het gemiddelde van die tijd. Zo bekomen we een
subset van de traces die we kunnen benoemen als 'Early messages', aangezien deze meldingen
vroeger werden gegeven dan gemiddeld. De redenering is dat bij eerdere meldingen de
gebruikers minder visuele signalen kunnen waarnemen van de situatie benedenstroom. Als we
dan bij deze set van traces soortgelijke resultaten kunnen vaststellen als de analyses op de
gehele set traces, versterkt dit de conclusie dat de waargenomen veranderingen in snelheid
en versnelling toe te schrijven zijn aan de melding.
De resultaten van deze analyse zijn gepresenteerd in Tabel 22. We kunnen concluderen uit
deze tabel dat resultaten van de analyses op de subset 'Early message' zeer gelijkaardige
resultaten oplevert als de analyse uitgevoerd op de volledige set. Dit versterkt het toewijzen
van het effect aan de melding.
Tabel 22 Overzicht resultaten sensitivity check t.a.v. tijdstip melding

Sub-UC

Gem. versnelling
(P2 + P3)
[m/s2]

Analyse 1:
Fractie
situaties met
significante
neerwaartse
snelheidsaanpassing in
P2 en P3

Analyse 2:
Fractie situaties
met significante
neerwaartse
snelheidsaanpassing in P2

Analyse 3:
Fractie situaties
met nietsignificant
verschil tussen
P2 en P3

All

Early
message

All

Early
message

All

Early
message

All

Early
message

Filestaart

-0.22

-0.25

66%

73%

83%

88%

72%

70%

Ongeval

-0.12

-0.16

51%

57%

85%

85%

71%

71%

Stilstaa
nd
voertui
g

-0.09

-0.10

62%

57%

88%

87%

76%

74%

Obstak
el

-0.10

-0.14

45%

52%

96%

100%

80%

75%
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Wegwer
kzaamheden

-0.10

-0.12

58%

65%

84%

90%

69%

53%

Bij de tweede gevoeligheidsanalyse hebben we de statistische toets afhankelijk gemaakt van
de onderliggende data. Zo hebben we voor situaties met datapunten die niet normaal verdeeld
zijn gebruikt gemaakt van de robuustere Signed-Rank test om te bepalen of een stijging of
daling statistisch significant is of niet. De resultaten zijn samengevat in Appendix 6.1. De
conclusie van deze gevoeligheidsanalyse is dat de resultaten zeer gering verschillen met de
hiervoor gepresenteerde.
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3.5. Conclusies ten aanzien van Use-case groep 2
Voor de use-cases vervat in UC 2 onderzoeken we het effect van een voortijdige melding van
een potentieel gevaarlijke situatie op een vroegtijdige en geleidelijke aanpassing van de
snelheid aan de situatie, en indirect ook op de waakzaamheid van de gebruiker voor een
naderende gevaarlijke situatie. Het bestaan van een positief effect betekent dat UC 2 een
positieve bijdrage kan leveren aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van
Talking Traffic (veiliger, vlotter en duurzamer verkeer).
Concreet onderzoeken we de volgende onderzoeksvragen voor zes sub-UC’s (melding van filestaart, ongeval, stilstaand voertuig, obstakel op de weg, wegwerkzaamheden, en oplossen
van files):
•

Analyse 1: Hebben gebruikers de actuele snelheid aangepast tussen melding en
situatie? Met deze onderzoeksvraag willen we nagaan of de melding correct is (ten
aanzien van de locatie en het bestaan van de situatie). De analyse werpt ook licht op
de relevantie van Analyses 2 en 3 – indien uit Analyse 1 blijkt dat er geen significante
aanpassing is van de snelheid, dan kan men geen uitspraken doen over de
vroegtijdigheid en geleidelijkheid van de aanpassing.

•

Analyse 2: Hebben gebruikers de actuele snelheid vroegtijdig aangepast aan de
situatie? Met deze onderzoeksvraag analyseren we het causale verband tussen de
melding en de snelheidsaanpassing geobserveerd in Analyse 1. De onderliggende
veronderstelling is dat het effect van de melding op het rijgedrag van een gebruiker
zich vooral zal uiten net na de melding. We onderzoeken ook of een eventuele
geobserveerde aanpassing van de snelheid net na de melding niet reeds startte in de
periode voorafgaand aan de melding.

•

Analyse 3: Hebben gebruikers de actuele snelheid geleidelijk aangepast aan de
situatie? Met deze onderzoeksvraag wensen we inzicht te krijgen in de mate waarin
de melding gebruikers aanzet tot een snelheidsaanpassing die gelijkmatig gespreid is
over het interval tussen de melding en de situatie.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bekomen resultaten per sub-UC.

Gem.
versnelling
(P2 + P3)
[m/s2]

Analyse 1:
Fractie
situaties
met
significante
neerwaartse
snelheidsaanpassing
in P2 en P3

Analyse 2:
Fractie
situaties
met
significante
neerwaartse
snelheidsaanpassing
in P2

Analyse
3: Fractie
situaties
met nietsignificant
verschil
tussen P2
en P3

File-staart

-0.22

66%

83%

72%

Ongeval

-0.12

51%

85%

71%

Stilstaand
voertuig

-0.09

62%

88%

76%

Sub-UC
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Obstakel

-0.10

45%

96%

80%

Wegwerkzaamheden

-0.10

58%

84%

69%

Oplossen van
files

+0.13

62%

33%

76%

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat, voor alle sub-UC’s behalve ‘Oplossen van
files’:
•

Op basis van Analyse 1 zien we aanwijzingen dat gebruikers de snelheid significant
verlagen bij het naderen van de situatie: voor alle sub-UCs is de gemiddelde
versnelling tussen melding en situatie negatief, waarbij we voor een meerderheid van
de situaties zien dat de snelheidsaanpassing significant is. Dit wijst e erop dat de
melding doorgaans correct is en dat gebruikers hun rijgedrag aanpassen aan de
naderende situatie (potentieel door de in-car melding).

•

Op basis van Analyse 2 zijn er tevens sterke aanwijzingen dat gebruikers de
snelheid vroegtijdig verlagen bij het naderen van de situatie. We observeren een
vroegtijdige (i.e. net na de melding) aanpassing van de snelheid in meer dan 80% van
de relevante situaties. Bovendien zien we geen gelijkaardige aanpassing van de
snelheid in de periode vóór de melding.

•

Op basis van Analyse 3 zijn er ook aanwijzingen van een geleidelijke verlaging van
de snelheid bij het naderen van de situatie. De gemiddelde versnelling net voor de
situatie is doorgaans gelijkaardig aan de gemiddelde versnelling net na de melding,
waarbij er in 70-80% van de situaties geen significant verschil is.

De geobserveerde vroegtijdigheid en geleidelijkheid van de snelheidsaanpassing wijst op
het bestaan van een causaal verband tussen de in-car melding en de waargenomen
snelheidsaanpassing: de in-car melding zet gebruikers er toe aan de snelheid te verlagen.
Indien de melding geen effect heeft op de snelheidsaanpassing, zouden de waargenomen
patronen (geen snelheidsaanpassing voor de melding; een significante snelheidsaanpassing net
na de melding, die bovendien niet significant verschilt van de aanpassing net voor de situatie)
in veel mindere mate aanwezig zijn.
Dit gezegd zijnde kan het bestaan van het causaal verband niet onomstotelijk worden
vastgesteld door de aanwezigheid van andere factoren die de snelheid beïnvloeden (zoals het
zien van de potentieel gevaarlijke situatie, of de snelheid van het omliggende verkeer) en
die, op basis van de beschikbare data, niet kunnen worden uitgefilterd.
Voor wat betreft het oplossen van files kunnen we besluiten dat de melding correct
gesitueerd is op de plaats waar de snelheid terug begint toe te nemen na de file, maar dat
de melding zelf geen effect lijkt te hebben op de snelheidsaanpassing. Dat laatste kan
worden toegeschreven aan het feit dat de snelheid van de gebruiker bij het einde van de file
nog in grote mate zal bepaald worden door de snelheid van het omliggende verkeer.
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4. USE-CASE GROEP 3: PRIORITERING BIJ
INTELLIGENTE VRI'S
De Use Cases groep 3 omvat Use Cases waarin geconditioneerde of absolute prioriteit wordt
toegekend aan specifieke groepen verkeersdeelnemers bij intelligente verkeerslichten
(iVRI’s).
•

Use Case 3a – Geconditioneerde prioriteit: Aan voertuigen kan prioriteit worden
toegekend aan kruispunten met iVRI’s. Dit houdt in dat voertuigen groen krijgen of
houden en daardoor (vrijwel) ongehinderd kunnen doorrijden. Op basis van vooraf
vastgestelde verkeerskundige randvoorwaarden wordt bepaald of en hoe een voertuig
met prioriteit behandeld wordt. Dit noemen we geconditioneerde prioriteit. Eens
toegekend wordt de prioriteit (de groenfase) aangehouden tot het voertuig (of de
kolonne voertuigen) gepasseerd is. Geconditioneerde prioriteit kan worden toegekend
aan openbaar vervoer, zware vrachtwagens, een kolonne voertuigen of fietsers.

•

Use Case 3b – Absolute prioriteit: Hulpdienstvoertuigen conform RVV artikel 29
(‘hulpdienstvoertuigen - NHD’) krijgen absolute prioriteit bij iVRI’s. Aan de hand van
data verstrekt door het voertuig (het feit dat het met spoed onderweg is, de actuele
locatie en snelheid, geplande route en rijrichting) en de verkeerskundige
randvoorwaarden van de wegbeheerder dienen alle verkeerslichten naar groen
geschakeld te worden op de kruispunttakken waar het hulpdienstvoertuig nadert. 22
o

De kwaliteit en hoeveelheid van de aangeleverde data voor deze UC is op dit
moment niet van die aard om een gedegen effectmeting toe te laten. Deze UC
wordt derhalve niet behandeld in dit hoofdstuk.

De evaluatiemethodologie zal zich toespitsen op de mate waarin UC 3a bijdraagt tot een
snellere doortocht over een met verkeerslichten uitgerust kruispunt.
Aan de hand van deze doelstellingen en de geïdentificeerde maatstaven kan de volgende
onderzoeksvraag worden gedefinieerd voor UC 3a.
Code

OV1

Use Case

Maatstaf

Onderzoeksvraag

UC3a

Reistijd
over
kruispunt

Leidt de geconditioneerde prioriteit tot
een vermindering van de gemiddelde
reistijd over het kruispunt voor
geprioriteerde voertuigen?

4.1. Proefopstelling N201
UC 3a werd in de praktijk gebracht door voor een selectie van kruispunten op de N201 een
zogenaamde PRIO-proef te organiseren. Tijdens de PRIO-proef konden deelnemende
22

Uitzonderingen kunnen zich voordoen wanneer meerdere hulpdienstvoertuigen het zelfde kruispunt naderen. In dat geval bepaalt de prioriteitsklasse van de
betrokken voertuigen en de timing wie prioriteit krijgt.

Talking Traffic - Evaluatie

125

voertuigen (vrachtverkeer) prioriteit aanvragen aan de iVRI’s op deze kruispunten. Afhankelijk
van de omstandigheden zou de prioriteit al dan niet toegekend worden.
De deelnemende logistieke operator is Brouwer Transport die vier voertuigen heeft uitgerust
met een specifieke prioriteringsapp. Zeven voertuigen hebben tijdens de proef zonder de app
rondgereden. Deze duale setting zorgt ervoor dat we vier verschillende situaties kunnen
vergelijken met elkaar, zijnde:
1. Tijdens de 0-meting (i.e. periode zonder mogelijkheid tot prioriteitstoekenning):
a. Met app
b. Zonder app
2. Tijdens de 1-meting (i.e. periode met mogelijkheid tot prioriteitstoekenning):
a. Met app
b. Zonder app
De bedoeling van deze proefopstelling is om na te gaan wat het effect is van de prioritering
onder de aangepaste lichtregeling (1-situatie). We verwachten geen verschillen te zien in de
0-meting tussen het rijden met of zonder app en deze kan bijgevolg als controle worden
beschouwd. Echter, in de 1-meting verwachten we dat de reistijd van de vrachtwagens die
rijden met de app significant korter zal zijn dan indien ze rijden zonder de app. Voor deze
proef hebben we enkel reistijden ter beschikking en kunnen we bijgevolg geen uitspraak doen
over het aantal stops, waarvan een vermindering leidt tot minder uitstoot en dus tot een
duurzamer verkeer.
Verder moet rekening worden gehouden met het kleine aantal voertuigen die deelgenomen
hebben aan de meting en dus de beperkte dataset. Dit heeft als gevolg dat het niet mogelijk
is om statistische testen toe te passen. De gevonden resultaten geven derhalve louter een
indicatie van een mogelijk effect. Aansluitende proeven, met meer voertuigen en meer data,
zijn daarom aangewezen om de bevindingen die hier gepresenteerd worden, te staven.

4.2. Effect op reistijd
4.2.1. Gebruikte data
De data die gebruikt werd bij deze evaluatie werd aangeleverd door een derde partij
betrokken bij Talking Traffic . De Reistijden werden berekend voor zes vooraf vastgelegde
routes in ochtendspits, dalperiode en avondspits. Voor bepaalde routes en periodes is het
aantal datapunten te laag om een uitspraak te kunnen doen over een mogelijk effect. Daarom
beperken we de evaluatie tot de periode en routes weergegeven in Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden.. Volgende definities zijn gebruikt voor ochtend- en avondspits.
•

Ochtendspits (OS): 6-10u

•

Avondspits (AS): 15-19u
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Aantal geregistreerde reistijden
0-meting

1-meting

ID

Route

Periode

Met app

Zonder app

Met app

Zonder app

1

Van Brouwer Transport naar A2
Amsterdam
Van Brouwer Transport naar A2
Utrecht
Van Brouwer Transport naar N201
Uithoorn
Van A2 Amsterdam naar Brouwer
Transport
Van A2 Utrecht naar Brouwer
Transport
Van N201 Uithoorn naar Brouwer
Transport

OS

8

7

11

15

OS

4

32

3

48

OS

4

9

6

12

AS

5

9

18

22

AS

2

22

6

50

AS

4

7

12

12

2
3
4
5
6

Tabel 23: Overzicht aantal geregistreerde routes

4.2.2. Effectmeting
In onderstaande grafieken wordt voor elk van de 6 routes in bovenstaande tabel het effect
van de app in de 0- en 1- meting uiteengezet, relatief t.o.v. de 0-meting zonder app.
We zien een positief effect op de reistijd in de 1-situatie met app voor alle routes. De daling
in de reistijd varieert van 8 tot 27% tegenover de 0-situatie zonder app. Dit resultaat
(resultaat?) kan gedreven worden door twee mogelijke effecten: (i) het effect van de
prioritering; en (ii) het effect van de aangepaste lichtregeling.
•

Effect van prioritering: De gemiddelde reistijd in de 1-situatie met app (en dus met
mogelijkheid tot prioriteitstoekenning) is steeds lager dan de gemiddelde reistijd in
de 1-situatie zonder app, met een gemiddeld verschil in reistijd van 7 à 10%. Op basis
hiervan kan dus (onder voorbehoud) worden besloten dat prioritering leidt tot een
tijdswinst voor logistiek transport van een kleine 10%.

•

Effect van de aangepaste lichtregeling: Bij 3 van de 6 routes zien we een daling van
de reistijd t.o.v. de 0-situatie als de app niet is ingeschakeld en bij de overige 3 zien
we dat de reistijd ongeveer gelijk blijft (+- 2%). Hierdoor kunnen we voorzichtig
concluderen dat de vernieuwde regeling een mogelijks positief effect heeft op de
reistijd van de trucks op voorgestelde routes, ook zonder de app te gebruiken. Deze
bevindingen zijn louter indicatief, aangezien er tal van randvoorwaarden niet in
rekening zijn genomen en er geen statistische toetsen mogelijk zijn op deze kleine
steekproef. Een meer onderbouwde analyse van de effecten van de aangepaste
lichtregeling bevindt zich in hoofdstuk 5.
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4.3. Voorlopige conclusie
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De aangeleverde hoeveelheid data is niet van die aard om een statistisch onderbouwde
analyse mogelijk te maken. Een analyse van de reistijd over vooraf vastgelegde routes leert
ons dat voor ritten waar geconditioneerde prioriteit mogelijk was de gemiddelde reistijd
daalde met 7 tot 10%, in vergelijking met ritten zonder geconditioneerde prioriteit onder
dezelfde lichtregelingsconfiguratie. Dit wijst op een mogelijk positief effect van UC 3a op
de reistijd van deelnemende voertuigen.
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5. USE-CASE GROEP 5: OPTIMALISEREN VAN
VERKEERSSTROMEN
In dit hoofdstuk evalueren we de mate waarin de innovaties en concepten beproefd in
Use Case 5 (UC 5) kunnen bijdragen tot het realiseren van de drie maatschappelijke
doelstellingen vooropgesteld binnen Talking Traffic – vlotter, veiliger en duurzamer
verkeer. In UC 5 werd het regelproces van de verkeerslichten (verkeersregelinstallatie, of
VRI) op een beperkt aantal kruispunten in Nederland aangepast met het oog op de
optimalisatie van de verkeersstromen langs die kruispunten. Bestaande databronnen (zoals
data uit tellussen) worden daarbij gecombineerd met nieuwe databronnen (zoals
geanonimiseerde voertuigdata of Floating Car Data (FCD) via zogenaamde “CAM-berichten”)
om zo te komen tot relevante real-time verkeerskundige informatie die de basis kan vormen
voor een intelligent en geoptimaliseerd VRI-regelproces.
Er zijn, sinds mei 2020, zo’n 500 VRI’s omgebouwd tot iVRI’s (intelligente VRI’s). Deze iVRI’s
voorzien in de mogelijkheid om op intelligente wijze de lichtregeling aan te sturen op basis
van de nieuwe databronnen. In deze evaluatie focussen we op twee UC 5 proeven: 10 iVRI’s
op de N201 nabij Hoofddorp; en 3 iVRI’s op de Snipperlingsdijk in Deventer. Deze
proefopstellingen worden verder besproken in Sectie 5.1.
Vlotter verkeer
Een regelproces door iVRI’s op basis van CAM berichten kan in de eerste plaats bijdragen aan
een verbetering van de doorstroming op het verkeersnetwerk rondom de betrokken
kruispunten. De ITS-applicatie in de iVRI’s heeft dankzij de CAM-berichten een nauwkeuriger
en vollediger beeld van het omliggende verkeer dan voorheen en kan de regeling ervan
dynamisch regelen. Zo kan de groentijd worden aangepast aan de hand van onverwacht druk
verkeer op een bepaalde arm, wat bijvoorbeeld onnodig wachten (i.e. wachten voor een rood
licht zonder conflicterend verkeer op het kruispunt) kan beperken. Een aanpassing van het
regelproces kan zo leiden tot een efficiënter gebruik van de groentijd waardoor de
verkeersdoorstroming kan worden verhoogd, zonder dat dat leidt tot langere verliestijden
voor een (ander) deel van de weggebruikers.
De evaluatie van de mogelijke impact van UC 5 op de doorstroming van het verkeer op de
N201 en in Deventer gebeurt aan de hand van 4 maatstaven die elk afzonderlijk inzichten
verschaffen in de mate waarin UC 5 de doorstroming over een kruispunt kan bevorderen. De
maatstaven staan beschreven in onderstaande tabel.
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Maatstaf

Definitie

Hypothese:
De
optimalisatie van het iVRIregelproces leidt tot…

Voertuigverliesuren

Aantal uren die voertuigen doorbrachten in de
wachtrij voor een verkeerslicht van een kruispunt
(in voertuigverliesuren per uur)

een daling van het
aantal
voertuigverliesuren

Gemiddelde
reistijd

Gemiddelde reistijd over het kruispunt of over een
aaneenschakeling van kruispunten (in seconden)

een daling van
gemiddelde reistijd

Aantal onnodig
wachtende
voertuigen

Aantal voertuigen (per uur) die onnodig dienden te
wachten voor een verkeerslicht van een kruispunt
(i.e. zonder conflicterend verkeer op het kruispunt)

Een daling in het aantal
onnodig
wachtende
voertuigen

Totale
onnodige
wachttijd

Totale tijd (in seconden wachttijd over een periode
van één uur) dat voertuigen onnodig dienden te
wachten

een daling van
onnodige wachttijd

de

de

Tabel 24: Maatstaven voor effectmeting verkeersdoorstroming

De effectmeting wordt uitgevoerd door de waarden van de relevante maatstaven tijdens
de 0-situatie (i.e. een periode waarin UC 5 niet actief was) te vergelijken met die tijdens
de 1-situatie (i.e. de periode waarin UC 5 actief was) voor dezelfde signaalgroepen en
momenten van de dag. Een mogelijk probleem hierbij is dat de (gemiddelde) verkeersdrukte
tijdens de 0-situatie verschillend kan zijn van de verkeersdrukte tijdens de 1-situatie.
Vastgestelde verschillen in de maatstaven kunnen zo niet eenduidig worden toegeschreven
aan UC 5, maar zullen ook bepaald worden door het verschil in verkeersdrukte. Om hiervoor
te controleren, en de vergelijkbaarheid tussen 0- en 1-situatie te waarborgen, beschouwen
we daarom enkel die signaalgroep/dagdeel-combinaties met verkeersintensiteiten voor 0- en
1-situatie die niet significant verschillend zijn.
Op basis van de effectmeting komen we tot volgende bevindingen:
•

We vinden in de eerste plaats dat de aanpassing van de verkeerslichtregeling een
effect (positief of negatief) heeft gehad op de verkeersdoorstroming: voor elke van
de vier maatstaven vinden we verschillen tussen 0- en 1-situatie die niet kunnen
worden toegeschreven aan louter toeval.

•

Deze effecten zijn niet éénduidig positief: voor een groot deel van de signaalgroepen
is de doorstroming van het verkeer slechter in de 1-situatie dan in de 0-situatie. De
verbetering van de verkeersdoorstroming door UC 5 voor sommige verkeersstromen
lijkt dus ten koste te gaan van doorstroming op andere stromen.

•

De effecten van UC 5 blijken sterk te verschillen tussen verkeersstromen van
hoofdarm naar hoofdarm en verkeersstromen van en naar de zijarmen. Voor de
N201-proef is het zo dat het vooral de verkeersstromen van hoofdarm naar hoofdarm
zijn die positief beïnvloed werden door UC 5 (ten koste vooral van de stromen komende
van de zijarmen). Dit uit zich ook in een lagere reistijd over het volledige traject van
de N210 van west naar oost en van oost naar west, vooral op die tijdstippen
(ochtendspits en avondspits) waar de doorstroming op die trajecten problematisch
was. Voor de Deventer-proef zien we het omgekeerde: positieve effecten zijn er
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voornamelijk voor verkeerstromen van en naar de zijarmen, ten koste van het verkeer
langs de hoofdarmen.
•

Tussen kruispunten onderling zijn er grote verschillen volgens impact, alsook
tussen de signaalgroepen van een specifiek kruispunt. Voor de N201 lijken er daarbij
positieve herverdelende effect te hebben plaatsgevonden: verkeersstromen van
hoofdarm naar hoofdarm met een slechte initiële doorstroming (in de 0-situatie)
gingen er doorgaans meer op vooruit dan verkeersstromen van hoofdarm naar
hoofdarm met een betere initiële doorstroming.

Veiliger verkeer
UC 5 kan ook bijdragen tot veiliger verkeer. Door een eventuele vermindering in (onnodige)
wachttijden zou het aantal roodlichtnegaties kunnen afnemen ten gevolge van UC 5.

Maatstaf

Definitie

Hypothese:
De
optimalisatie van het
iVRI-regelproces leidt
tot…

Rood-licht
negaties

Aantal voertuigen (per uur) die door het rood
rijdt op het kruispunt

een daling van het
aantal
rood-licht
negaties

De effectmeting gebeurt op basis van een vergelijking van het aantal roodlichtnegaties in 0en 1-situatie.
Op basis van de effectmeting komen we tot volgende bevindingen:
•

We vinden allereerst dat de aanpassing van de verkeerslichtregeling een effect heeft
gehad op de verkeersveiligheid. Het aantal roodrijders per signaalgroep per uur is in
grote mate verschillend in de 0- en 1-situatie en kan niet aan toeval toegeschreven
worden.

•

Deze effecten zijn niet éénduidig positief: voor een groot deel van de signaalgroepen
is de verkeersveiligheid van het verkeer slechter in de 1-situatie dan in de 0-situatie.
Over alle signaalgroepen heen is het gemiddeld aantal roodrijders quasi ongewijzigd
gebleven in de 0- en de 1-situatie. Echter zijn er herverdelingen tussen signaalgroepen
waargenomen. Ook stellen we een verband vast tussen de verandering in wachttijd en
een verandering in het aantal roodrijders. Dit verband is mogelijk causaal: een
verminderde doorstroming op een bepaalde arm kan aanleiding geven tot meer
roodrijders.

•

Een daling in het aantal roodrijders was er vooral op signaalgroepen van hoofdarm
naar hoofdarm

•

Tussen kruispunten onderling zijn er grote verschillen volgens impact, alsook
tussen de signaalgroepen van een specifiek kruispunt.
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Duurzamer verkeer
Ten slotte kan UC 5 ook een positieve impact hebben op de duurzaamheid van het verkeer,
waarbij we in de eerste plaats kijken naar het effect op het aantal stops. Stops (en dan
specifiek de daaropvolgende acceleratie) gaan gepaard met bijkomend brandstofverbruik.
Een voertuig dat met een constante snelheid eenzelfde afstand aflegt over dezelfde tijd als
een voertuig dat één of meerdere keren heeft moeten stoppen over die afstand zal minder
brandstof verbruikt hebben en daarom ook minder vervuilende stoffen hebben uitgestoten.
Het is dan ook van belang om bij het optimaliseren van verkeersregelinstellingen niet enkel
de doorstroming te verbeteren, maar er ook voor te zorgen dat deze stroom homogener is, in
de zin dat er minder voertuigen hoeven te stoppen voor een rood licht. Door een betere
regeling van de iVRI’s kan het aantal stilstanden worden beperkt, en dus ook de gemiddelde
uitstoot van voertuigen op het relevante verkeersnetwerk.

Maatstaf

Definitie

Hypothese:
De
optimalisatie van het
iVRI-regelproces leidt
tot…

Aandeel stops

Aandeel van voertuigen die halt dient te
houden voor het kruispunt

een daling van het
aandeel stops

De effectmeting gebeurt op basis van een vergelijking van het aandeel stops in de 0- en 1situatie. Op basis van deze effectmeting komen we tot volgende bevindingen:
•

De aanpassing van de verkeerslichtregeling heeft een algemeen positief effect
gehad op het aantal stops. Het aantal voertuigen dat een stop moet maken voor een
kruispuntovergang is globaal gezien afgenomen.

•

Deze effecten zijn éénduidig positief: voor alle TLC's is een vermindering in het
aandeel stilstanden waargenomen.

•

De grootte van deze effecten verschilt tussen kruispunten onderling en ook per
type signaalgroep.

In Sectie 5.1 wordt een overzicht gegeven van de proefopstelling in N201 en Deventer. Sectie
5.2 geeft een toelichting over de opzet van de methodologie en duidt de gebruikte begrippen.
Sectie 5.3 bevat ten slotte een beschrijving van de resultaten van de effectmeting.
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5.1. Proefopstelling
5.1.1. N201
De proef op de N201 bestaat uit 10 tot iVRI omgebouwde VRI's waarop UC5 en UC3 (voor
vrachtverkeer) actief is, aangeduid in Figuur 1. De effectmeting gepresenteerd in dit
hoofdstuk vergelijkt hoe de verkeersafwikkeling is beïnvloed door de implementatie van
nieuwe verkeersregelsoftware, die rekening houdt met de CAM berichten van naderende
voertuigen. De prioriteiten bij de implementatie van de aangepaste lichtregeling waren de
volgende:
•

Optimaliseer doorstroming voor het verkeer vanaf de afritten van de A2 (TLC’s
7AA6000A en 7AA60064);

•

Optimaliseer doorstroming voor het doorgaande verkeer op de N201 (dus langs de
hoofdarmen);

•

Vermijd toename in de maximale wachttijd voor fietsers op TLC 7AA60082;

•

Verlaag maximale wachttijd voor vrachtverkeer met lokale herkomst- en bestemming.

heeft ver

De 0-situatie is de basis van de vergelijking: de verkeersafwikkeling vond daarbij plaats onder
de CCOL regeling. Beide regelingen zijn afwisselend geschakeld, om een zo goed mogelijk
vergelijkbare set data te kijgen. Hieronder zijn de periodes aangegeven wanneer de 0- en de
1-situatie respectievelijk actief waren en er data is verzameld.
•

CCOL (0-sit.): 10 februari t/m 16 februari 2020 & 3 maart t/m 13 maart 2020

•

Aangepaste lichtregeling (1-sit.): 3 februari t/m 9 februari 2020 & 17 februari t/m 8
maart 2020

Echter, door de uitbraak van de COVID-19 ziekte en de maatregelen die bijgevolg genomen
zijn, is vanaf week 12 de intensiteit op de weg met minstens 40% gedaald. Deze snelle
drastische verandering heeft ervoor gezorgd dat de proefweken vanaf week 12 een te
verschillend verkeersbeeld opleveren om vergelijkbaar te zijn met de weken voor week 12
(en met een normale wegsituatie). Daarom is gekozen om enkel de tijdsperiode voor de
veranderde wegsituatie te gebruiken.

Figuur 1 Overzicht VRI locaties in evaluatie N201

Merk op dat in Figuur 1 er slechts 9 TLC nummers zijn aangeduid en dat er 10 VRI’s in de
evaluatie zijn opgenomen. Dit komt omdat onder TLC "7AA60078" twee verschillende
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intersection IDs vallen: 121 en 122. Om hiermee om te gaan in de evaluatie is deze TLC
opgesplitst in 2 virtuele TLC's met nummering "7AA60078_121" en "7AA60078_122".
Data beschikbaarheid
In deze evaluatie is voornamelijk gebruikt gemaakt van data afkomstig uit twee verschillende
bronnen. Zo is enerzijds de VLOG data van de kruispunten verzameld en verwerkt via de
Kwaliteitscentrale. Deze data, geanalyseerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau is aan
ons ter beschikking gesteld voor deze analyse. Het voordeel van VLOG data is dat het 100%
van het verkeer betreft, waardoor deze bron kan aangewend worden om een volledig beeld
van de verkeersafwikkeling te bekomen. Het nadeel van VLOG data is dat het beperkt is in de
ruimte. Zo kan met die databron niet de snelheden van de voertuigen, reistijden, aantal
gemaakte stilstanden, etc. geanalyseerd worden. Daarom hebben we tevens gebruik gemaakt
van Floating Car Data om deze maatstaven te kunnen berekenen. Over het algemeen is het
percentage van de voertuigvloot dat FCD genereert, gebruikt in deze evaluatie, 6% van de
gesignaleerde voertuigen op de kruispunten. Zo zijn er in de 0-meting 142 736
kruispuntovergangen gedetecteerd in de FCD en in de 1-meting 274 426. Er is een sterk
verschil in datahoeveelheid tussen 0- en 1-meting; hiervoor wordt gecorrigeerd in de
statistische toetsen.
5.1.2. Deventer
De proef bij Deventer omvat 3 tot iVRI omgebouwde VRI’s op de Snipperlingsdijk (N344)
waarop UC5 actief is, aangeduid in Figuur 2. Om het effect aan te tonen van de omschakeling
van VRI naar iVRI is er een 0- en een 1-meting uitgevoerd volgens onderstaand schakelschema:
•

CCOL: 14 januari 2020 t.e.m. 24 januari 2020

•

Aangepaste lichtregeling: 3 februari 2020 t.e.m. 8 maart 2020.

Tussen de omschakeling van CCOL naar de aangepaste lichtregeling is er een periode van 10
dagen gelaten om ervoor te zorgen dat de aangepaste lichtregeling volledig operationeel was
en geen technische mankementen vertoonde. In totaal zijn er 11 dagen aan nulmeting data
beschikbaar en 35 dagen aan 1-meting.

Figuur 2 Overzicht VRI locaties in evaluatie Deventer

Data beschikbaarheid
De data die gebruikt is om de analyse in Deventer uit te voeren is analoog aan de gehanteerde
data bij de N201. VLOG data is verwerkt door een derde partij verantwoordelijk voor de
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installatie van de iVRI, vervolgens geïnterpreteerd door een onderzoeksbureau en uiteindelijk
door Be-Mobile gefuseerd met CAM data. In deze proef zijn in totaal in de 0-meting 35 745
kruispuntovergangen waargenomen, waar er in de 1-meting 71 552 overgangen zijn
waargenomen (CAM data). Dit geeft een gemiddelde dekking van 3.2% van de totaal
waargenomen kruispuntovergangen in deze twee periodes.

5.2. Toelichting bij de effectmeting
De effectmeting gebeurt aan de hand van een vergelijking van de waarden van de relevante
maatstaven in de 1-situatie (waarin de aanpassingen aan de verkeerslichtregeling in het kader
van UC 5 kunnen geacht worden ingevoerd te zijn) met de waarden in de 0-situatie. Daarbij
is het van belang dat beide situaties vergelijkbaar zijn, i.e. dat het enige wezenlijke
verschil tussen beide situaties de aanpassing is aan de verkeerslichtregeling.
Om die vergelijkbaarheid te waarborgen passen we twee stappen toe:
In de eerste plaats gaan we de 0- en 1-situatie vergelijken op signaalgroep- en dagdeelniveau. We definiëren de eenheid van vergelijking als één signaalgroep tijdens een bepaald
moment van de weekdag, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen ochtendspits (tussen
6 en 10), daluren (tussen 10 en 15 uur) en avondspits (tussen 15 en 19 uur). Dus voor elke
signaalgroep zijn er 6 eenheden van vergelijking – drie in de 0-situatie en drie in de 1-situatie.
Observaties na 19 uur en tijdens de week worden niet in rekening gebracht .
Hierdoor vermijden we in de eerste plaats vergelijking van een maatstaf tussen twee
verschillende signaalgroepen. De doorstroming van het verkeer kan sterk verschillen van
signaalgroep tot signaalgroep, waardoor een vergelijking zonder hiermee rekening te houden,
kan leiden tot een vertekende effectmeting. Bovendien vermijden we ook de vergelijking
tussen twee verschillende periodes van de dag waar, ook hier, de doorstroming sterk kan
verschillen.
In wat volgt duiden we de eenheid van vergelijking, dus de combinatie van signaalgroep en
dagdeel, aan als “signaalgroep”.
In de tweede plaats houden we in de effectmeting enkel rekening met die signaalgroepen
waar de verkeersintensiteit (gemeten in het gemiddelde aantal voertuigen per uur over de
beschouwde periode) niet significant verschilt tussen 0- en 1-situatie. Signaalgroepen waar
de verkeersdrukte fundamenteel anders was in beide periodes, en dus het effect van
verkeersdrukte op de beschouwde maatstaf, laten we derhalve buiten beschouwing.

5.3. Effectmeting N201
We presenteren achtereenvolgens onze bevindingen over de effecten van UC 5 op
doorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid.
5.3.1. Verkeersdoorstroming
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Voor de effectmeting van de verkeersdoorstroming berekenen we, per signaalgroep op het
relevante deel van de N201 en voor elk van de volgende vier maatstaven, het verschil in
gemiddelde waarde tussen de 0-situatie en de 1-situatie (de “delta”):23
•

Het gemiddelde aantal voertuigverliesuren (in voertuigverliesuren per uur) over de
beschouwde periode per signaalgroep (“VVU”) – afkomstig uit de VLOG data;

•

De gemiddelde reistijd (in seconden) over het kruispunt (van 300 meter voor de
stopstreep tot 100 meter na de stopstreep) over de beschouwde periode per
signaalgroep (“gemiddelde reistijd”) – afkomstig uit de FCD;

•

Het gemiddelde aantal voertuigen (per uur) dat onnodig dient te wachten, over de
beschouwde periode per signaal groep (“OW (aantal)”) – afkomstig uit de VLOG data;

•

De gemiddelde totale tijd die voertuigen onnodig dienen te wachten (in seconden
wachttijd over een periode van één uur), over de beschouwde periode per signaal
groep (“OW (tijd)”) – afkomstig uit de VLOG data.

Om vergelijkbaarheid tussen 0- en 1-situatie te waarborgen, gaan we hierbij enkel
signaalgroepen beschouwen waar de intensiteit in de 0-situatie niet significant verschilt van
de intensiteit in de 1-situatie.
Op basis van de analyse van deze vier maatstaven komen we tot volgende bevindingen:
1. UC 5 heeft een effect: we zien verschuivingen in de maatstaven die niet louter door
toeval kunnen worden verklaard.
2. Het effect van UC 5 is wisselvallig: voor een groot deel van de signaalgroepen heeft
UC 5 een negatief effect op de doorstroming.
3. Positieve effecten zien we voornamelijk voor verkeer die van hoofdarm naar
hoofdarm gaat; negatieve effecten zijn er voornamelijk voor verkeer van en naar
zijarmen.
4. Er zijn ook positieve herverdelende effecten tussen signaalgroepen: signaalgroepen
die slecht scoorden op doorstroming ondervinden doorgaans een positiever effect dan
signaalgroepen die beter scoorden op doorstroming. Binnen signaalgroepen is er geen
herverdelend effect.
5. Er zijn grote verschillen in effect van UC 5 tussen kruispunten.
In wat volgt presenteren we de bovenstaande bevindingen in meer detail.
UC 5 heeft een effect
Indien UC 5 geen effect heeft op de doorstroming van het verkeer op de N201, dan zouden we
voor slechts een klein aantal van de signaalgroepen een groot verschil zien in maatstaf (de
“delta”) tussen 0- en 1-situatie. We testen dit door voor elke signaalgroep en elke maatstaf
een significantie-test uit te voeren, waarbij we kijken of delta significant verschilt van 0
middels een Student t-test. We hanteren daarbij een significantieniveau van 5%, wat inhoudt

23

We beschouwen in totaal 178 signaalgroepen/dagdeel combinaties. 32 combinaties werden niet in rekening genomen omdat de verkeersintensiteit tussen 0en 1-situatie significant verschilde voor deze combinaties.
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dat, indien UC 5 geen effect heeft, we slechts in 5% van de signaalgroepen een als significant
beschouwde delta zouden waarnemen.
Onderstaande tabel geeft voor elke maatstaf het aandeel van signaalgroepen met significante
verschillen in de 0-situatie en de 1-situatie.
Tabel 25: Signaalgroepen met een significante delta

Maatstaf

Aandeel signaalgroepen met significante delta

VVU

65.5%

Gemiddelde reistijd

42.9%

OW (aantal)

81.3%

OW (tijd)

87.7%

Voor alle maatstaven is het aandeel signaalgroepen met een significante delta ruimschoots
groter dan 5%. Hieruit kunnen we besluiten dat de waargenomen delta’s niet louter door
toeval kunnen worden verklaard en dat UC 5 een effect heeft, en dan vooral op de onnodige
wachttijd, waarvoor in meer dan 80% van de signaalgroepen een significante delta wordt
waargenomen.
Het effect van UC 5 is wisselvallig
We bekijken vervolgens welke richting het effect heeft op het niveau van de signaalgroep
voor elk van de maatstaven – positief of negatief. Onderstaande tabel duidt voor elke maatstaf
het aandeel van signaalgroepen aan met een significante daling (positief effect), geen
significante wijziging (geen effect) en een significante stijging (negatief effect).
Tabel 26: Indeling signaalgroepen volgens effect van UC 5

Maatstaf

Signif. daling

Stabiel

Signif. stijging

VVU

21.1%

34.5%

44.4%

Gemiddelde reistijd

21.1%

57.1%

21.7%

OW (aantal)

37.4%

18.7%

43.9%

OW (tijd)

26.9%

12.3%

60.8%

Voor alle maatstaven is het aandeel signaalgroepen met een negatief effect (i.e. een
significante stijging) groter dan het aandeel signaalgroepen met een positief effect. De
optimalisatie van de verkeerslichtregeling lijkt dus naast winnaars (i.e. verkeer op
signaalgroepen met een positief effect) ook een relatief grote groep verliezers op te
leveren.
Onderstaande figuur wijst er op dat positieve effecten (dus een negatieve delta) zich
voornamelijk voordoen bij signaalgroepen met een hoge intensiteit (uitgedrukt in voertuigen
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per uur). De rode lijn die het geschatte verband tussen intensiteit en delta weergeeft,24 is
voor alle maatstaven dalend.

Figuur 3: Delta vs. intensiteit per signaalgroep

Het netto-effect van UC 5 op doorstroming bepalen we door voor elke maatstaf de som over
alle signaalgroepen heen te nemen. Zo krijgen we een inzicht in de totale verandering over
het volledige netwerk. Voor gemiddelde reistijd beschikken we over de reistijd per
weggebruiker, dus voor deze maatstaf berekenen we de gemiddelde reistijd over alle
gebruikers.
De volgende tabel geeft de netto-effecten weer voor de vier maatstaven.
Tabel 27: Netto-effect van UC 5

Delta

Gem. 0situatie

Gem. 1situatie

Delta

665

691

+27

+4.0%

Gem.
reistijd
(sec)

37.29

37.43

+0.15

+0.4%

OW (aantal
per dag)

34131

37054

+2924

+8.6%

OW (uren
per dag)

29.9

41.4

+11.5

+38.4%

Maatstaf

VVU (uren
per dag)

(in %)

Op basis van de tabel zien we dat het netto-effect eerder negatief is: Er is een lichte
toename in de gemiddelde reistijd (+0.15 seconden), een gevoelige toename in de VVU (+27
24

Het betreft hier een LOWESS (locally estimated weighted scatterplot smoothing) schatting.
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uren per dag, of ca. een halve seconde per gebruiker per dag) en het aantal onnodige
wachtende voertuigen (plus bijna 3000 gebruikers), en een zeer sterke toename in de totale
onnodige wachttijd per dag (+11.5 uur; een stijging met bijna 40%). Een groot deel van de
toename in VVU kan dus worden toegeschreven aan een toename in onnodige wachttijd.
In wat volgt gaan we dieper in op de verdeling van de positieve en negatieve effecten van de
aanpassing van de verkeerslichtregeling over het verkeer.
Positieve effecten zien we voornamelijk voor verkeer dat van hoofdarm naar hoofdarm
gaat
We maken vervolgens een onderscheid tussen signaalgroepen die het verkeer leiden van een
hoofdarm naar een andere hoofdarm; van een hoofdarm naar een zijarm; en ten slotte van
een zijarm naar een hoofd- of zijarm.
We delen de signaalgroepen per type op in drie groepen: signaalgroepen met een significant
negatieve delta in de beschouwde maatstaf (daling in de maatstaf); signaalgroepen met een
delta die niet significant verschilt van 0 (stabiel); en signaalgroepen met een significant
positieve delta (stijging). Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verdeling van de
signaalgroepen over ‘daling’, ‘stabiel’ en ‘stijging’ per type signaalgroep. Zo zien we
bijvoorbeeld dat de gemiddelde reistijd daalde voor 43% van het aantal signaalgroepen dat
het verkeer leidt van hoofdarm naar hoofdarm.

Figuur 4: Indeling signaalgroepen volgens effect van UC, per type signaalgroep

Voor alle beschouwde maatstaven kan eenzelfde patroon worden waargenomen:
•

Voor signaalgroepen van een hoofdarm naar een andere hoofdarm is het effect in
hoofdzaak positief. Voor 32% van deze signaalgroepen was er een daling in VVU,
terwijl voor 21% de VVU toenam; voor 43% daalde ook de gemiddelde reistijd over het
kruispunt, terwijl voor 17% de reistijd toenam; het aantal voertuigen die onnodig
wachtten daalde significant in 70% van de signaalgroepen, en steeg in slechts 17% van
de signaalgroepen; ten slotte daalde de gemiddelde onnodige wachttijd in 49% van de
gevallen, terwijl deze steeg in 34% van de gevallen.

•

Voor signaalgroepen van een hoofdarm naar een zijarm is het effect negatiever. Er
zijn meer signaalgroepen met een daling in de VVU en de onnodige wachttijd dan er
signaalgroepen zijn met een stijging; voor de gemiddelde reistijd en het aantal

Talking Traffic - Evaluatie

140

onnodige wachtende voertuigen is de dalende en stijgende groep ongeveer in
evenwicht.
•

Voor signaalgroepen die het verkeer vanaf een zijarm leiden is het effect
uitgesproken negatief. De groep van signaalgroepen met een significant negatief
effect (dus een significant positieve delta) is 10-30 keer zo omvangrijk als de groep
van signaalgroepen met een significant positief effect.

De optimalisatie van de verkeerslichtregeling kwam dus vooral de doorstroming van het
verkeer op de hoofdarm ten goede, en dit ten koste van de doorstroming van het verkeer
van en naar de zijarmen. Dit ligt in lijn met de beoogde doelstelling van de implementatie
van de aangepaste lichtregeling om de doorstroming van doorgaand verkeer te verbeteren.
Dit patroon wordt ook bevestigd in de analyse van de specifieke waarden van de maatstaven
in de 0- en 1-situatie. Onderstaande figuur toont voor elke signaalgroep de waarde van de
maatstaf in de 0-situatie (langs de x-as) en de 1-situatie (langs de y-as). De met rood
aangeduide punten betreffen signaalgroepen van hoofdarm naar hoofdarm. De getoonde
percentages zijn de netto-effecten relatief tot de 0-situatie per type signaalgroep. De
diagonale stippellijn duidt een gelijke 0- en 1-situatie aan: alle punten rechts van de lijn
hebben een negatieve delta (dus positief effect); alle punten links van de lijn hebben een
positieve delta (dus negatief effect).

Figuur 5 1-situatie versus 0-situatie per signaalgroep, focus op signaalgroepen van hoofdarm naar hoofdarm

De rode punten in bovenstaande figuur bevinden zich grotendeels rechts van de stippellijn,
behalve voor OW (tijd), wat er op wijst dat het effect van UC 5 voor signaalgroepen van
hoofdarm naar hoofdarm doorgaans positief is. Met uitzondering van OW (tijd) is de relatieve
gemiddelde delta negatief – met een positief effect gaande van een daling van 3% van de
gemiddelde reistijd tot een daling van 13% in het aantal onnodig wachtende voertuigen.
De twee volgende figuren tonen hetzelfde, maar met een focus op signaalgroepen van
hoofdarm naar zijarm en vanaf een zijarm respectievelijk. De rode puntenwolk in beide
figuren bevindt zich meer links dan de rode puntenwolk in de eerste figuur, en doorgaans ook
links van de stippellijn. Vooral voor signaalgroepen vanaf een zijarm zien we uitgesproken
negatieve effecten – gaande van een stijging in gemiddelde reistijd met 5% tot een stijging in
de onnodige wachttijd met gemiddeld 66%.
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Figure 6 1-situatie versus 0-situatie per signaalgroep, focus op signaalgroepen van hoofdarm naar zijarm

Figuur 7 1-situatie versus 0-situatie per signaalgroep, focus op signaalgroepen vanaf de zijarm

Het positieve effect op de doorstroming op de hoofdarmen uit zich ook in een lagere totale
reistijd over het volledige traject van de N201. De onderstaande set van figuren toont de
verdeling van de individuele reistijd over het traject west naar oost en oost naar west in de
ochtendspits (van 6 tot 10), tijdens de daluren (tussen 10 en 15 uur) en in de avondspits
(tussen 15 en 19 uur).25 De rode verdeling duidt de 0-situatie aan; de blauwe verdeling de 1situatie. Een zone waar de blauwe verdeling boven de rode verdeling ligt, wijst op een groter
aandeel observaties in de 1-situatie in die zone dan het aandeel observaties in de 0-situatie
in die zone.

25

We houden bij deze analyse geen rekening met intensiteitsverschillen tussen 0- en 1-situatie. Een vergelijking tussen het gemiddeld totaal aantal passages
per uur op alle signaalgroepen die deel uitmaken van het traject toont zeer geringe verschillen. Van west naar oost is de som van de intensiteiten tijdens de
ochtendspits 4987 in de 0-situatie en 4984 in de 1-situatie; tijdens de daluren 4272 en 4399, tijdens de avondspits 6588 en 6670; van oost naar west is de som
van de intensiteiten tijdens de ochtendspits 6998 in de 0-situatie en 6927 in de 1-situatie; tijdens de daluren 4950 en 4947, tijdens de avondspits 6697 en
6718.
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Figuur 8 Verdeling van de reistijd over het volledige traject

De aanpassing van de verkeerslichtregeling heeft in hoofdzaak een positief effect op de
reistijd tijdens de ochtendspits, in beide richtingen, en de reistijd tijdens de avondspits, van
west naar oost:
•

Tijdens de ochtendspits is er van west naar oost een gemiddelde tijdwinst van 0.46
minuten (bijna 30 seconden) per traject. Ook de spreiding van de totale reistijd neemt
af in de 1-situatie.

•

Ook van oost naar west is er tijdens de ochtendspits een gemiddelde tijdwinst, van
bijna anderhalve minuut per traject (met een lichte daling in de spreiding van de
totale reistijd).

•

Tijdens de avondspits is er van west naar oost een gemiddelde tijdwinst van bijna 2
minuten (en een gevoelige daling van de spreiding van de totale reistijd).

•

Effecten zijn minder uitgesproken tijdens de daluren, en negatief van oost naar west
tijdens de avondspits.

De grootste effecten zien we op de trajecten die het meeste tijd in beslag nemen – van
oost naar west tijdens de ochtendspits, en van west naar oost tijdens de avondspits. Dit
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lijkt er op te wijzen dat de focus bij optimalisatie lag op het verminderen van de reistijd
op trajecten die reeds sterk te lijden hebben onder congestie.
Er zijn ook positieve herverdelende effecten tussen signaalgroepen
Naast een algemene (gemiddelde) verbetering van de verkeersdoorstroming kan de
optimalisatie van de verkeerslichtregeling ook een meer faire verdeling van de doorstroming
beogen, waarbij signaalgroepen en verkeer die voordien zwaar belast zijn, worden
bevoordeeld ten koste van signaalgroepen waar doorstroming beter is.
We analyseren het mogelijke positieve herverdelende effect door het verband te onderzoeken
tussen de delta en de gemiddelde waarde van de relevante maatstaf in de 0-situatie . Indien
UC 5 een positief herverdelend effect heeft, dan zouden we een negatief verband zien tussen
de delta en de gemiddelde waarde in de 0-situatie – signaalgroepen met een hogere initiële
waarde voor een bepaalde maatstaf hebben een groter positief effect (dus negatieve delta).
Over alle signaalgroepen heen is het herverdelende effect beperkt, zoals geïllustreerd in
onderstaande figuur. De figuur toont, voor elke maatstaf, de delta per signaalgroep tegenover
de gemiddelde waarde van de maatstaf in de 0-situatie. De rode lijn duidt het geschatte
verband tussen de initiële situatie en de daaropvolgende delta. Voor alle maatstaven is er
geen éénduidig negatief verband waar te nemen (voor VVU en OW (aantal) is er wel een zwak
negatief verband boven een bepaalde waarde voor de 0-situatie).

Figuur 9 Delta vs 0-situatie, per signaalgroep

De afwezigheid van een positief herverdelend effect kan worden verklaard door het feit dat
(i) signaalgroepen van hoofdarm naar hoofdarm doorgaans beter (i.e. lager) scoren op het
vlak van doorstroming in de 0-situatie dan de andere signaalgroepen (zie onderstaande tabel
op per-voertuig-basis); en dat (ii) het effect voor deze signaalgroepen gemiddeld ook
positiever is. Dit patroon duidt dus op een negatief herverdelend effect – signaalgroepen waar
de doorstroming reeds relatief goed was (met name die op de hoofdarmen) gaan er meer op
vooruit dan andere signaalgroepen (met name die van en naar de zijarmen).
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Tabel 28: Gemiddelde waarde in 0-situatie, per voertuig

Maatstaf

Hoofd/hoofd

Hoofd/zij

Zij

7.8

12.5

22.9

33.61

42.61

49.26

OW (aandeel voertuigen)

7.7%

29.2%

33.7%

OW (tijd, sec per voertuig)

0.27

0.93

0.98

VVU (sec per voertuig)
Gem. reistijd
voertuig)

(sec

per

Een positief herverdelend effect lijkt wel aanwezig te zijn tussen signaalgroepen van
hoofdarm naar hoofdarm, zoals geïllustreerd in onderstaande figuur. Voor alle maatstaven
is er een negatief verband tussen de initiële gemiddelde waarde voor de maatstaf en de delta.

Figuur 10 Delta vs 0-situatie, per signaalgroep, enkel signaalgroepen van hoofdarm naar hoofdarm

Voor de maatstaf reistijd over het kruispunt kunnen we ook een mogelijk herverdelend effect
tussen individuele weggebruikers onderzoeken. Onderstaande set figuren toont de verdeling
van de reistijd over het kruispunt in de 0-situatie (rood) en 1-situatie (blauw). Door deze
verdelingen te vergelijken, krijgen we een idee van hoe de verdeling van de reistijd beïnvloed
werd door UC 5.
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Figuur 11 Verdeling van reistijd - 0-situatie versus 1-situatie

We observeren dat er meer weggebruikers zijn met een lagere reistijd (onder de 30 seconden)
in de 1-situatie, en minder weggebruikers met een middelmatige reistijd (tussen de 30 en 50
seconden). Ook zijn er meer weggebruikers met een hogere reistijd (boven de 50 seconden)
in de 1-situatie. De verdeling van de reistijd voor de signaalgroepen vanaf de zijarmen
bevestigt opnieuw het negatieve effect – lage reistijden zijn ‘ingeruild’ voor hoge reistijden.
Op basis hiervan kunnen we dus besluiten dat het herverdelende effect vooral een
verschuiving inhield van reistijden van middelmatige duur naar reistijden van kortere
duur. Op langere reistijden lijkt UC 5 weinig tot geen effect te hebben gehad, behalve in
negatieve zin voor de signaalgroepen vanaf de zijarmen.
Tot slot bekijken we ook nog even kort of er een herverdelend effect inzake reistijden heeft
plaatsgevonden binnen de signaalgroepen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er voor
signaalgroepen waar er geen of een negatief effect was van UC 5 op gemiddelde reistijd, wel
een positief herverdelend effect was (waarbij de spreiding van de reistijd daalde in de 1situatie). We testen dit door de richting van de verandering in spreiding per signaalgroep te
vergelijken met de richting van de verandering in de gemiddelde reistijd per signaalgroep.
Paneel 1 van onderstaande figuur toont de verdeling van signaalgroepen volgens effect op
spreiding van de reistijd (gemeten via de standaardafwijking) en effect op gemiddelde
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reistijd. Paneel 2 plot de delta’s in spreiding en gemiddelde reistijd voor elke signaalgroep.
De rode lijn duidt het geschatte verband aan.

Figuur 12 Delta in gemiddelde reistijd versus delta in spreiding van de reistijd

We stellen een positief verband vast tussen de delta in spreiding en de delta in gemiddelde.
Voor signaalgroepen waar de gemiddelde reistijd significant daalde, daalde ook de spreiding
van de reistijden. Slechts voor 3% van de signaalgroepen is er een significante daling in de
spreiding van de reistijd en geen significante daling in de gemiddelde reistijd.
Op basis hiervan besluiten we dat (i) een positief herverdelend effect zich voornamelijk
voordeed tussen signaalgroepen en niet binnen signaalgroepen; en dat (ii) daar waar de
gemiddelde reistijd zakte, ook de spreiding van de reistijd daalde.
Er zijn grote verschillen in effect van UC 5 tussen kruispunten.
Tot slot van deze analyse over de doorstroming bekijken we ook de gemiddelde effecten
(gewogen door intensiteit) per kruispunt. In onderstaande figuur wordt de gewogen
gemiddelde delta weergegeven (in % van gewogen gemiddelde waarde van de maatstaf in de
0-situatie) per kruispunt en ook per signaalgroep-type. Zo zien we bijvoorbeeld dat de VVU
op kruispunt “7AA6003C” gemiddelde met 4.3% afnamen met een daling van 11.1% op de
signaalgroepen van hoofdarm tot hoofdarm, en een stijging van 5.1% op de signaalgroepen
vanaf de zijarmen.
We observeren aanzienlijke verschillen in effect tussen de verschillende kruispunten (en
uiteraard ook binnen de kruispunten, gegeven het eerder vastgestelde verschil in effect tussen
hoofdarmen en zijarmen).
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Figuur 13 Gemiddelde delta (in % ten opzichte van 0-situatie) per kruispunt

Op basis van bovenstaande figuur zien we ook dat de tweede doelstelling bij de
implementatie van de aangepaste lichtregeling, de optimalisatie van de doorstroming voor
verkeer vanaf de afritten van de A2, slechts gedeeltelijk bereikt is. De evaluatie voor
verkeer komende vanuit het noorden op de A2 (dus via de zijarm voor TLC 7AA6000A) is deels
positief: van alle signaalgroepen vanaf de zijarmen is het de signaalgroep met het meest
positieve effect (-6% VVU, -7% aantal onnodige wachtenden en slechts +4% onnodige
wachttijd) behalve voor de gemiddelde reistijd. Voor het verkeer komende vanuit het zuiden
op de A2 (dus via de zijarm voor TLC 7AA60064) is het beeld negatiever: VVU steeg met 45%,
de gemiddelde reistijd met 17%, het aantal onnodige wachtenden met 21%, en de onnodige
wachttijd met meer dan 70%).
5.3.2. Verkeersveiligheid
Voor de effectmeting van de verkeersveiligheid berekenen we, per signaalgroep op het
relevante deel van de N201, het verschil in gemiddelde waarde tussen de 0-situatie en de 1situatie (de “delta”) voor de volgende maatstaf:
•

Het gemiddeld aantal roodrijders (in aantal voertuigen per uur) over de beschouwde
periode per signaalgroep (“RR”);
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Net zoals bij doorstroming beschouwen we ook hier enkel signaalgroepen waar de intensiteit
in de 0-situatie niet significant verschilt van de intensiteit in de 1-situatie; dit om de
vergelijkbaarheid van de twee metingen te garanderen.
Op basis van de analyse van deze maatstaf komen we tot volgende bevindingen:
1. UC 5 heeft een effect: we zien (positieve of negatieve) verschuivingen in de
maatstaven die niet louter door toeval kunnen worden verklaard.
2. Effectverschuiving: positieve effecten zien we voornamelijk voor verkeer die van
hoofdarm naar hoofdarm gaat; negatieve effecten zijn er voornamelijk voor verkeer
van en naar zijarmen.
3. Er is een evenredig verband gevonden tussen een verandering in wachttijd en
aantal roodrijders per signaalgroep
4. Er zijn grote verschillen in het effect van UC 5 tussen kruispunten.
In wat volgt presenteren we de bovenstaande bevindingen in meer detail.
UC 5 heeft een effect
Net zoals voor de maatstaven voor verkeersdoorstroming bepalen we per signaalgroep de
significantie van het verschil in gemiddelde aantal roodrijders (de delta) tussen de 0- en 1situatie en berekenen we het aantal signaalgroepen met een significante delta. Het
toegepaste significantieniveau is 5%; indien we vinden dat het aandeel signaalgroepen met
een delta gevoelig groter is dan 5%, dan kunnen we ervan uitgaan dat het geobserveerde
patroon niet louter op toeval berust en dat UC 5 statistisch gezien een effect heeft op het
aantal roodrijders.
We vinden dat er in 28% van de signaalgroepen een significant (positief of negatief) verschil
bestaat tussen de 0 en de 1-situatie in het gemiddeld aantal roodrijders per uur. Hieruit
kunnen we besluiten dat de waargenomen delta’s niet louter door toeval kunnen worden
verklaard en dat UC 5 een effect heeft.
Figuur 14 geeft een overzicht van het gemiddelde aantal roodrijders per uur in de 0-en de 1situatie, waarbij elk punt een signaalgroep voorstelt. Op signaalgroep-niveau zien we dat bij
16,2% van de signaalgroepen een significant positief effect optreedt en bij slechts 11,7% van
de signaalgroepen een significant negatief effect (meer roodrijders per uur). Het nettoeffect over alle signaalgroepen heen (gemeten door de gemiddelde delta per signaalgroep) is
licht positief, met een afname in het aantal roodrijders met 0.5%. Dit wijst erop dat het
aantal roodrijders globaal genomen over alle signaalgroepen heen op N201 niet is
afgenomen, maar dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden tussen de signaalgroepen.
In wat volgt gaan we dieper in op de aard van deze verschuiving.
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Figuur 14: Gemiddeld aantal roodrijders per uur voor elke signaalgroep (0- versus 1-situatie)

Effectverschuiving: positieve effecten zien we voornamelijk voor verkeer die van
hoofdarm naar hoofdarm gaat
Als we de waargenomen effecten op aantal roodrijders uitsplitsen volgens het type van de
signaalgroep (hoofdarm naar hoofdarm, hoofdarm naar zijarm, uit zijarm) zien we dat de
positieve effecten zich concentreren op de signaalgroepen die van hoofdarm naar hoofdarm
gaan en de negatieve effecten vooral voorkomen bij signaalgroepen op de zijarm.
In Figuur 15 wordt per type signaalgroep een overzicht gegeven van de evolutie in aantal
roodrijders van 0- naar 1-situatie, uitgedrukt in percentages van het aantal signaalgroepen.
We zien het grootste positieve effect op de signaalgroepen van hoofd- naar hoofdarm (een
significante daling van het aantal roodrijders in ruim 30% van de signaalgroepen). Ook het
aandeel signaalgroepen van hoofdarm naar zijarm met een significante daling in het aantal
roodrijders is met 19% groter dan het aandeel met een significante stijging (9%). Bij de
signaalgroepen vanuit de zijarm merken we op dat er in bijna 20% van de signaalgroepen een
significante stijging van het aantal roodrijders per uur is waargenomen, waarbij in minder dan
8% van de signaalgroepen een daling waar te nemen was. We kunnen hieruit dus besluiten
dat, net zoals bij doorstroming, de effecten op de hoofdarmen in algemene lijn positief
zijn, terwijl de zijarmen grotendeels een negatieve impact ondervinden.

Talking Traffic - Evaluatie

150

heeft ver

Figuur 15 Indeling signaalgroepen per type signaalgroep

In de drie figuren in Figuur 16 worden de absolute effecten per type signaalgroep uiteengezet,
uitgedrukt in procentuele verandering van het aantal roodrijders per uur. Deze resultaten
liggen in lijn met het voorgaande:
•

Signaalgroepen hoofd/hoofd kennen een afname van ruim 10% in het aantal roodrijders
per uur

•

Signaalgroepen hoofd/zij kennen een toename van 4,2%

•

Signaalgroepen vanuit de zijarm kennen een toename van ongeveer 3,5%

Deze resultaten, in combinatie met de eerdere bevindingen omtrent doorstroming, wijzen op
een mogelijk verband tussen doorstroming en het aantal roodrijders,i.e. dat een positieve
impact op doorstroming een positieve impact op roodrijders (en dus verkeersveiligheid) in de
hand werkt en vice versa. Dit wordt verder onderzocht in volgend punt.
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Figuur 16 1-situatie versus 0-situatie per signaalgroep, focus op verschillende arm types

Evenredig verband gevonden tussen een verandering in wachttijd en aantal roodrijders
per signaalgroep
Figuur 17 belicht het verband tussen de delta in gemiddelde wachttijd (seconden) en de delta
in gemiddeld aantal roodrijders per uur per signaalgroep. Er blijkt een evenredig verband te
zijn tussen een toename in gemiddelde wachttijd van de signaalgroep en het gemiddeld aantal
roodrijders per uur. De richtingscoëfficiënt van de regressierechte bedraagt 0,02 wat duidt
op een toename van 0,02 roodrijders per uur per toename in gemiddelde wachttijd van 1
seconde. De toename in absolute cijfers is klein maar significant. De data wijst op het
bestaan van een causaal verband: het benadelen van signaalgroepen (die gepaard gaat
met een verhoging van de gemiddelde wachttijd voor die signaalgroep) kan leiden tot een
toename in het aantal roodrijders voor die signaalgroepen in bepaalde situaties.
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Figuur 17 Verband delta gemiddelde wachttijd en delta gemiddeld aantal roodrijders per signaalgroep

Er zijn grote verschillen in het effect van UC 5 tussen kruispunten
In Figuur 18 wordt een overzicht gegeven per kruispunt en per type signaalgroep van het
procentuele verschil tussen het aantal roodrijders in de 0 en de 1-situatie. Het valt op te
merken dat de effecten sterk verschillen over de kruispunten heen, maar dat ook het effect
per type signaalgroep verschilt per kruispunt. Zo zien we bijvoorbeeld dat voor TLC
"7AA6005A" het aantal roodrijders op de zijarm sterker is toegenomen dan op de hoofd- naar
zijarm met een verschil van bijna 40%. Bij TLC "7AA60078_112" zien we het compleet
omgekeerde effect en nemen we een daling van 50% van de roodrijders waar op de zijarm,
waar de hoofd- naar zij- en hoofd- naar hoofdarm veel minder sterk gedaald zijn. Echter moet
in acht genomen worden dat het aantal roodrijders per uur een zeer laag getal is en dus
gevoelig voor kleine wijzigingen. Het is daarom, zeker voor deze maatstaf, belangrijk om over
een voldoende lange periode van 0- en 1-metingen te beschikken. De resultaten die hier
getoond worden dienen bijgevolg met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Ze
kunnen samengevat worden als volgt:
•

Bij 6 van de 10 kruispunten is het algemeen resultaat positief en voor 2 van de 10
kruispunten zijn de effecten voor alle types signaalgroep positief.

•

Voor 1 kruispunt zien we een sterke toename van het aantal roodrijders per uur en dat
voor alle armtypes ("7AA6005A")

•

Voor 6 van de 10 kruispunten is het effect op de zijarmen negatief
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Figuur 18 Gemiddelde delta (in % ten opzichte van 0-situatie) per kruispunt
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5.3.3. Duurzaamheid
Voor de effectmeting van duurzaamheid berekenen we, per signaalgroep op het relevante
deel van de N201, het verschil in gemiddelde waarde tussen de 0-situatie en de 1-situatie (de
“delta”) voor de volgende maatstaf:
•

Het percentage voertuigen dat een stop heeft gemaakt voor de overgang van een
kruispunt ('aandeel stops', “AS”).

Net zoals bij doorstroming beschouwen we ook hier enkel signaalgroepen waar de intensiteit
in de 0-situatie niet significant verschilt van de intensiteit in de 1-situatie, dit om de
vergelijkbaarheid van de twee metingen te garanderen.
Op basis van de analyse van deze maatstaf komen we tot volgende bevindingen:
1. UC 5 heeft een effect: we zien verschuivingen in de maatstaven die niet louter door
toeval kunnen worden verklaard.
2. Effectverschuiving: positieve effecten zien we voornamelijk voor verkeer die van
hoofdarm naar hoofdarm gaat; negatieve effecten zijn er voornamelijk voor verkeer
van en naar zijarmen.
3. Het effect van UC 5 is positief voor alle kruispunten
In wat volgt presenteren we de bovenstaande bevindingen in meer detail.
UC 5 heeft een effect
Om te bepalen of UC5 een effect heeft op de duurzaamheid wordt het procentuele aandeel
stops van de gesignaleerde voertuigen in de 0-situatie vergeleken met het procentuele
aandeel stops van de voertuigen in de 1-situatie. Een stop wordt gedefinieerd als een voertuig
dat bij het naderen van het kruispunt minstens 1 locatiepunt bezit met een snelheid onder de
5 km/h.
In de 0-situatie observeren we dat 36,7% van alle voertuigen die CAM data verstuurd hebben
naar de VRI's een stop gemaakt hebben voor een kruispuntovergang. In de 1-situatie verlaagt
dit aandeel naar 35,6%. We kunnen dus stellen dat UC5 heeft geleid tot een algemene daling
van 1,2%26 van het aandeel voertuigen dat een stop heeft moeten maken voor een
kruispuntovergang. In Figuur 19 wordt het aandeel voertuigen dat een stop heeft gemaakt in
de 0-situatie en de 1-situatie per signaalgroep getoond. Daar kunnen we zien dat bij ongeveer
55% van de signaalgroepen een positief effect is vast te stellen, waar bij ongeveer 45% een
negatief effect is vastgesteld. Dit bevestigt dat UC5 een licht positief effect heeft op het
globale aandeel stops, alsook een verschuiving teweegbrengt over de signaalgroepen
heen.

26

Statistisch significant met een significantieniveau van 5%
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Figuur 19 Procentueel aandeel stops voor elke signaalgroep (0- versus 1-situatie)

Effectverschuiving: positieve effecten zien we voornamelijk voor verkeer dat van
hoofdarm naar hoofdarm gaat
Als we dieper inzoomen op het effect op het aantal stops en kijken naar de effecten per type
signaalgroep , zien we dat de effecten voor een individuele signaalgroep veel groter zijn. In
Figuur 20 wordt een overzicht gegeven van het effect op het aantal stops per type
signaalgroep. We zien dat in 83% van de signaalgroepen van het type hoofdarm naar hoofdarm
een daling in het aantal stops waar te nemen is. Voor het type hoofdarm naar zijarm zien we
eveneens een grote hoeveelheid signaalgroepen waarvoor het aantal stops is gedaald.
Daartegenover staat dat signaalgroepen van het type zijarm in ruim 70% van de signaalgroepen
een toename kent van het aantal stops. Dit bevestigt de resultaten gevonden in voorgaande
analyses: ook wat betreft duurzaamheid vinden we dat positieve effecten zich voornamelijk
voordoen van hoofd- tot hoofdarm en dat ten koste van de zijarmen.
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Figuur 20 Indeling signaalgroepen per type signaalgroep

Als we kijken naar de absolute cijfers in Figuur 21, zien we dat op de hoofd- naar hoofd- en
hoofd- naar zijarm het aandeel stops daalt met respectievelijk 2,5% en 3%. Op de zijarm zien
we een stijging van 1,8% van het aandeel stops. Het effect voor signaalgroepen op de zijarmen is in het algemeen negatief (toename van 1,8%), maar er zijn grote verschillen waar te
nemen over de signaalgroepen heen. In de meest rechtste figuur zien we dat er zowel
signaalgroepen zijn waar er sterke daling is waar te nemen (bollen rechts van de stippenlijn),
als signaalgroepen waar een matig tot sterke stijging is waargenomen. Hoe deze effecten zich
per TLC en type signaalgroep verhouden, wordt in wat volgt verder besproken.

Figuur 21 1-situatie versus 0-situatie per signaalgroep, focus op verschillende arm types
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Er zijn grote verschillen in het effect van UC 5 tussen kruispunten
In Figuur 22 zien we het overzicht van de effecten op het aandeel stops (relatief verschil
tussen de 0- en de 1-situatie) per iVRI en uitgesplitst over de verschillende signaalgroep types.
Er is eveneens een algemeen overzicht gegeven van het globale effect per iVRI in de rij 'all'.
Het valt meteen op dat hoewel er verschillen waar te nemen zijn in de effecten per iVRI het
effect van UC5 positief is voor alle iVRI, van een algemene daling van slechts 0,1% tot bijna
5%. De resultaten zijn verder samen te vatten als volgt:

•

Effecten zijn strikt positief voor alle 10 kruispunten;

•

Bij 3 van de 10 kruispunten zijn de effecten voor alle signaalgroeptypes positief;

•

Slechts bij 1 iVRI zien we een stijging van het aandeel stops op de hoofd- naar
hoofdarm en eveneens bij slechts 1 iVRI zien we een lichte stijging van het aandeel
stops van hoofd- naar zijarm

•

Bij de helft van de iVRI’s zien we een negatief effect op het aandeel stops op
signaalgroepen vanaf de zijarmen, lopend van een relatief kleine toename van 0,7%
tot een sterke stijging met 7,5%.

Figuur 22 Gemiddelde delta (in % ten opzichte van 0-situatie) per kruispunt
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5.4. Effectmeting Deventer
We presenteren achtereenvolgens onze bevindingen over de effecten van UC 5 op
doorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid.
5.4.1. Verkeersdoorstroming
Voor de effectmeting van de verkeersdoorstroming berekenen we, per signaalgroep op het
relevante deel van de N201 en voor elk van de volgende vier maatstaven, het verschil in
gemiddelde waarde tussen de 0-situatie en de 1-situatie (de “delta”):
•

Het gemiddelde aantal voertuigverliesuren (in voertuigverliesuren per uur) over de
beschouwde periode per signaalgroep (“VVU”);

•

De gemiddelde reistijd (in seconden) over het kruispunt (van 300 meter voor de
stopstreep tot 100 meter na de stopstreep) over de beschouwde periode per
signaalgroep (“gemiddelde reistijd”);

•

Het gemiddelde aantal voertuigen (per uur) dat onnodig dient te wachten, over de
beschouwde periode per signaal groep (“OW (aantal)”);

•

De gemiddelde totale tijd die voertuigen onnodig dienen te wachten (in seconden
wachttijd over een periode van één uur), over de beschouwde periode per signaal
groep (“OW (tijd)”).

Om vergelijkbaarheid tussen 0- en 1-situatie te waarborgen, beschouwen we enkel
signaalgroepen waar de intensiteit in de 0-situatie niet significant verschilt van de intensiteit
in de 1-situatie.
Op basis van de analyse van deze vier maatstaven komen we tot volgende bevindingen:
1. UC 5 heeft doorgaans een positief effect op de doorstroming van het verkeer langs
de drie iVRIs: er zijn beduidend meer signaalgroepen waar de doorstroming positief
beïnvloed werd door UC 5 dan signaalgroepen met een negatief effect.
2. De effecten van hoofdarm naar hoofdarm zijn minder uitgesproken: positieve
effecten zien we vooral voor doorstroming van het verkeer die van of naar de zijarmen
gaat over de beschouwde kruispunten. Dit is een duidelijk verschil met de
waargenomen patronen voor de N201, waar het vooral het verkeer langs de
hoofdarmen was datpositief werd beïnvloed door UC 5.
3. Significante daling in gemiddelde reistijd van west naar oost: de gemiddelde totale
reistijd van west naar oost over de N344 daalde met 9% tijdens de spitsuren als gevolg
van UC 5; van oost naar west stellen we geen effect vast.
In wat volgt presenteren we de bovenstaande bevindingen in meer detail.
UC 5 heeft doorgaans een positief effect op de doorstroming van het verkeer langs de drie
iVRI’s
Net zoals voor de analyse voor N201 bekijken we per signaalgroep de richting van het effect
van UC 5 op elk van de vier maatstaven, waarbij we nagaan of de maatstaf van 0- naar 1-
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situatie significant daalde (positief effect), significant steeg (negatief effect), of stabiel bleef
(geen effect). Tabel 29 toont de indeling van signaalgroepen per richting van effect.
Tabel 29 Indeling signaalgroepen volgens effect van UC 5

Maatstaf

Signif. daling

Stabiel

Signif. stijging

VVU

48%

34%

18%

Gemiddelde reistijd

11%

85%

4%

OW (aantal)

30%

58%

12%

OW (tijd)

54%

34%

12%

De groep signaalgroepen met een significante daling is voor alle maatstaven 2.5 tot 4 maal
groter dan de groep signaalgroepen met een significante stijging. Deze resultaten bieden
een sterke aanwijzing dat ook in Deventer de aanpassing van de verkeerslichtregeling een
effect had; anders dan voor de N201 lijkt de optimalisatie van de verkeerslichtregeling
wel minder verliezers (i.e. verkeer op signaalgroepen met een negatief effect) op te
leveren.
Dit beeld wordt bevestigd in onderstaande figuur die voor elke signaalgroep de waarde van
de maatstaf in de 0-situatie (langs de x-as) en de 1-situatie (langs de y-as) toont. De
signaalgroepen met een positief effect zijn aangeduid door de blauwe punten;
signaalgroepen met een negatief effect zijn aangeduid door rode punten. De meeste punten
liggen onder de grijze stippellijn wat een duidt op een positief effect.

Minder uitgesproken positieve effecten voor verkeer van hoofdarm naar hoofdarm
Positieve effecten van UC 5 uiten zich vooral bij signaalgroepen van en naar de zijarmen,
terwijl signaalgroepen van hoofdarm naar hoofdarm er veelal op achteruitgaan. Onderstaande
figuur toont het netto-effect van UC 5 op signaalgroepen, uitgesplitst per type signaalgroep –
het netto-effect wordt berekend via het verschil in de som van de maatstaf over de
signaalgroepen heen (tussen 0- en 1-situatie), uitgedrukt in percentuele verandering ten
opzichte van de 0-situatie. Voor gemiddelde reistijd berekenen we het netto-effect als
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verschil in gemiddelde reistijd over alle relevante voertuigen tussen de 0- en 1-situatie. Het
netto-effect is steeds uitgesproken positief (dus een daling in de gemiddelde waarde voor de
beschouwde maatstaven) voor signaalgroepen van zij- of naar de zijarmen. Voor
signaalgroepen van hoofdarm naar hoofdarm is er enkel een positief effect voor de
gemiddelde reistijd; vooral wat betreft voertuigverliesuren is er een belangrijke toename.

In vergelijking met de N201 lijkt het er dus op dat het effect van UC 5 zich fundamenteel
anders manifesteert: daar waar de doorstroming op de N201 vooral verbeterde langs de
hoofdarmen, is het in Deventer op de N344 voornamelijk het verkeer die van en naar de
zijarmen gaat dat erop vooruitgaat (ten nadele van verkeer langs de hoofdarmen).
Het netto-effect over alle signaalgroepen heen voor Deventer is wel eenduidig positief.
Onderstaande tabel toont het netto-effect zonder onderscheid te maken tussen type
signaalgroep: VVU nam af met 4%, gemiddelde reistijd met 5%, het aantal onnodige
wachtenden met 7% en de onnodige wachttijd zelfs met meer dan 20%.
Tabel 30: Netto-effect van UC 5 – Deventer

Delta

Gem. 0situatie

Gem. 1situatie

Delta

VVU (uren
per dag)

66.2

63.3

-2.6

-3.9%

Gem.
reistijd
(sec)

41.6

39.5

-2.0

-4.9%

OW (aantal
per dag)

5356

4968

-388

-7.2%

OW (uren
per dag)

4.74

3.73

-1.01

-21.4%

Maatstaf

(in %)

Significante daling in totale reistijd van west naar oost op de N344
Ondanks de wisselvallige effecten van UC 5 op signaalgroepen langs de hoofdarm, zien we een
significante daling van de reistijd op de N344 (gemeten vanaf 300 meter voor de eerste
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relevante iVRI tot 100 meter na de laatste relevante iVRI) van west naar oost. Voor oost naar
west zien we geen positief effect. Onderstaande figuur toont de verdeling van de reistijd over
het gehele traject van west naar oost en van oost naar west.

Figuur 23 Verdeling van de reistijd over het volledige traject

Voor het traject van west naar oost stellen we een significante daling van de gemiddelde
reistijd over het traject (op 5% significantieniveau) vast. De daling zien we vooral tijdens de
ochtendspits (met 8 seconden – -9%) en de avondspits (met 10 seconden – -9%). Op basis van
de verdeling zien we een duidelijke verschuiving van ritten met een hogere reistijd (tussen
de twee en drie minuten) naar ritten met een lagere reistijd (tussen 30 seconden en
anderhalve minuut).
Voor het traject van oost naar west zien we geen significante verandering in de gemiddelde
reistijd over het totale traject.
De geobserveerde patronen – (i) het positieve effect op doorstroming op verkeer van en naar
de zijarmen en (ii) het positieve effect op de reistijd langs de hoofdarmen van west naar oost
– kunnen we ook visueel vaststellen op basis van onderstaande kaart. De kaart toont het effect
in reistijd (in %) per signaalgroep (exclusief die signaalgroepen waar de intensiteit significant
verschilde) – een groene strook duidt een positief effect aan; een oranje/rode strook een
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negatief effect. De cijfers in de blauwe cirkels duiden de arm aan. Armen met cijfers 1 en 3
zijn hoofdarmen.

We zien het volgende:
•

Alle signaalgroepen van en naar de zijarmen (behalve die van en naar arm 4 en naar
arm 2 voor 7968000A) hebben een positief effect (i.e. groene kleur);

•

De reistijd op de meest oostelijk iVRI is gedaald op alle signaalarmen;

•

Het verschil in reistijd van arm 3 naar 1 is negatief voor alle iVRI’s, in lijn met de
observatie dat de totale reistijd van west naar oost gedaald is in de 1-situatie;

•

Het verschil in reistijd van arm 1 naar 3 is licht positief voor alle iVRI’s, in lijn met de
observatie dat er geen duidelijk effect is van UC 5 op de totale reistijd van west naar
oost.

Tot slot geven we in onderstaande figuur ook nog een overzicht mee van het effect van UC 5
op elk van de vier maatstaven per iVRI:
•

Voor 7960096 noteren we zeer uitgesproken verschillen tussen signaalgroepen langs
de hoofdarm en signaalgroepen van en naar de noordwaartse zijarm. Zo steeg het
aantal voertuigverliesuren met meer dan 60% langs de hoofdarm, maar daalde deze
met 7% naar de zijarm en met 25% vanaf de zijarm. De daling in VVU voor de zijarm
gaat gepaard met een uitgesproken daling in de onnodige wachttijd (zowel in aantal
als in tijd).

•

Voor 796000A zien we een scherpe daling in VVU voor alle types signaalgroepen. Ook
de onnodige wachttijd daalde, al vertaalt zich dat niet altijd in een daling in het aantal
voertuigen die onnodige wachtten. Dit wijst er op dat er een betere verdeling heeft
plaatsgevonden in onnodige wachten dan voorheen (de gemiddelde onnodige wachttijd
per voertuig is gedaald).
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•

Voor 79600A0 zien we een scherpe daling in gemiddelde reistijd en VVU (beiden 17%). Ook de onnodige wachttijd (in tijd) daalde sterk, en dit voor alle types
signaalgroepen.

5.4.2. Verkeersveiligheid
Voor de effectmeting van de verkeersveiligheid berekenen we, per signaalgroep van de iVRI's
onder beschouwing, het verschil in gemiddelde waarde tussen de 0-situatie en de 1-situatie
(de “delta”) voor de volgende maatstaf:
•

Het gemiddeld aantal roodrijders (in aantal voertuigen per uur) over de beschouwde
periode (“RR”);

In wat volgt gaan we na of UC 5 een impact heeft gehad op de verkeersveiligheid, hoe deze
impact zich effectief heeft voorgedaan en of er verschillen waar te nemen zijn tussen de
beschouwde VRI's onderling.
Op basis van de analyse van deze maatstaf komen we tot volgende bevindingen:
1. UC 5 heeft een zwak effect: we zien (positieve of negatieve) verschuivingen in de
maatstaven die niet louter door toeval kunnen worden verklaard; de verschuivingen
zijn wel beperkter dan die geobserveerd in de N201-proef.
2. Effectverschuiving: positieve effecten zien we voornamelijk voor verkeer die van
hoofdarm naar hoofdarm gaat.
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3. Er zijn grote verschillen in het effect van UC 5 tussen kruispunten.
In wat volgt presenteren we de bovenstaande bevindingen in meer detail.
UC 5 heeft een zwak effect
We vinden dat er in 20% van de signaalgroepen een significant verschil bestaat tussen de 0 en
de 1-situatie in het gemiddeld aantal roodrijders per uur. We kunnen hieruit concluderen
dat het effect van UC5 op het aantal roodrijders in deze proef zwak tot zeer zwak is.
In Figuur 14 wordt een overzicht gegeven van het gemiddelde aantal roodrijders per uur in de
0-en de 1-situatie, per signaalgroep. Op signaalgroep-niveau zien we dat bij 8% van de
signaalgroepen een significant positief effect optreedt en bij 12% van de signaalgroepen een
significant negatief effect (meer roodrijders per uur). Het netto-effect over alle
signaalgroepen heen (gemeten door de gemiddelde delta per signaalgroep) is licht positief,
met een afname in het aantal roodrijders met 1.6%. Dit wijst erop dat het aantal roodrijders
globaal genomen over alle signaalgroepen heen op de N344 niet is afgenomen, maar dat
er een lichte verschuiving heeft plaatsgevonden tussen de signaalgroepen. In wat volgt
gaan we dieper in op de aard van deze verschuiving.

Figuur 24: Gemiddeld aantal roodrijders per uur voor elke signaalgroep (0- versus 1-situatie)

Effectverschuiving: positieve effecten vooral voor signaalgroepen van hoofd- naar
hoofdarm
Als we de waargenomen effecten op aantal roodrijders uitsplitsen volgens het type
signaalgroep (hoofdarm naar hoofdarm, hoofdarm naar zijarm, uit zijarm) zien we dat de
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positieve effecten zich vooral voordoen op de signaalgroepen die van hoofdarm naar hoofdarm
gaan. Negatieve effecten zijn quasi gelijk voor de verschillende armtypes.
In onderstaande figuur wordt per signaalgroep type een overzicht gegeven van de verschillen
in aantal roodrijders, uitgedrukt in percentages van het aantal signaalgroepen. Het is duidelijk
te zien dat het grootste positieve effect zich voordoet op de hoofd- naar hoofdarmen: een
significante daling van het aantal roodrijders in 20% van de signaalgroepen. Bij de andere
armtypes zien we slechts een daling in 5% van de signaalgroepen. De stijging van het aantal
roodrijders is quasi gelijkaardig voor de drie armtypes. Hieruit kunnen we concluderen dat
er lichte verschuivingen zijn over de armtypes heen, waar vooral hoofd- naar hoofdarm
de grootste daling kent.

Figuur 25 Indeling signaalgroepen per type signaalgroep

Er zijn grote verschillen in het effect van UC 5 tussen kruispunten
In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven per kruispunt en per signaalgroep type
van het procentuele verschil tussen het aantal roodrijders in de 0 en de 1-situatie. Het valt
op te merken dat de effecten sterk verschillen over de kruispunten heen, maar dat ook het
effect per signaalgroep type verschilt per kruispunt. Merk op dat de onderstaande resultaten
zeer sterk lijken te zijn, maar dat dit enige nuancering behoeft. Het aantal roodrijders per
uur ligt doorgaans zeer laag. Bijgevolg behoeft dergelijk getal maar een kleine absolute
wijziging te ondergaan om relatief sterk door te wegen. In dit licht moeten onderstaande
resultaten dan ook bekeken worden. Het verschil in onderlinge effecten is hier een
belangrijkere maatstaf voor het effect van UC5 dan de absolute cijfers hieronder
weergegeven. De effecten kunnen worden samengevat als volgt:
•

Bij 2 van de 3 iVRI's is een algemeen sterke verbetering waar te nemen van het aantal
roodrijders per uur

•

Bij TLC 79680096 zien we een sterke algemene toename (15,5%) van het aantal
roodrijders. Dit ligt in lijn met de minder positieve resultaten die gevonden werden
voor de doorstroming voor deze iVRI.

•

Hoofd- naar hoofdarm is voor de 3 TLC's de meest positieve arm
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Figuur 26 Gemiddelde delta (in % ten opzichte van 0-situatie) per kruispunt

5.4.3. Duurzaamheid
Voor de effectmeting van duurzaamheid berekenen we, per signaalgroep op het relevante
deel van de N201 het verschil in gemiddelde waarde tussen de 0-situatie en de 1-situatie (de
“delta”) voor de volgende maatstaf:
•

Het percentage voertuigen dat een stop heeft gemaakt voor de overgang van een
kruispunt ('aandeel stops', “AS”).

Op basis van de analyse van deze maatstaf komen we tot volgende bevindingen:
1. UC 5 heeft een positief effect: het globale effect van UC 5 op het aantal stops is
positief.
2. Effectverschuiving: de effecten zijn gelijkmatig verdeeld over de verschillende
armtypes; het meest positieve effect is waar te nemen op de zijarmen.
3. Er zijn verschillen in het effect van UC 5 tussen kruispunten
In wat volgt presenteren we de bovenstaande bevindingen in meer detail.
UC 5 heeft een effect
In de 0-situatie observeren we dat 38,4% van alle voertuigen die CAM data verstuurd hebben
naar de iVRI's een stop gemaakt hebben voor een kruispuntovergang. In de 1-situatie verlaagt
dit aandeel naar 35,8%. We kunnen dus stellen dat UC5 heeft geleid tot een algemene daling
met 2,6%27 van het aandeel voertuigen die een stop moet maken voor een kruispuntovergang.
In onderstaande figuur wordt het aandeel voertuigen die een stop heeft gemaakt in de 0situatie en de 1-situatie per signaalgroep getoond. Daar kunnen we zien dat bij ongeveer 56%
van de signaalgroepen een positief effect is vast te stellen, waar bij ongeveer 41% een
negatief effect is vastgesteld. Dit bevestigt dat UC5 wel degelijk een positief effect heeft

27

Statistisch significant met een significantieniveau van 5%
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op het globale aandeel stops, alsook een verschuiving teweegbrengt over de
signaalgroepen heen.

Figuur 27 Procentueel aandeel stops voor elke signaalgroep (0- versus 1-situatie)

Effectverschuiving: de effecten zijn gelijkaardig verdeeld
Als we dieper inzoomen op het effect op het aantal stops en kijken naar de effecten per arm
type, zien we dat de effecten gelijkaardig verdeeld zijn over de verschillende armtypes. In
onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van het effect op het aantal stops per type
signaalgroep per type arm.
We zien dat voor alle drie de armtypes een significante daling waar te nemen is in ongeveer
50% van de signaalgroepen. Behalve voor de zijarmen zien we ook bij hoofd- naar hoofdarm
en hoofd- naar zijarm een even groot aantal signaalgroepen waar er een stijging van het
aantal stops is waargenomen. Dit wijst erop dat er grote verschillen zijn tussen de
signaalgroepen, maar dat er geen duidelijk benadeeld signaalgroep type is, zoals dat wel was
waar te nemen op de N201.
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Figuur 28 Indeling signaalgroepen per type signaalgroep

Als we kijken naar de absolute cijfers in onderstaande figuur, zien we dat op de hoofd- naar
hoofd- en hoofd- naar zijarm het aandeel stops daalt met respectievelijk 2% en 3.7%. Op de
zijarm zien we een daling van bijna 5% van het aandeel stops. De grotere dalingen vanaf de
zijarmen worden vooral gedreven door signaalgroepen die een zeer hoog aantal stops kenden
in de 0-meting.

Figuur 29 1-situatie versus 0-situatie per signaalgroep, focus op verschillende arm types

Er zijn grote verschillen in het effect van UC 5 tussen kruispunten
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In onderstaande figuur zien we het overzicht van de effecten op het aandeel stops (relatief
verschil tussen de 0- en de 1-situatie) per TLC en uitgesplitst over de verschillende
signaalgroep types. Er is eveneens een algemeen overzicht gegeven van het globale effect per
TLC in de rij 'all'. De resultaten zijn verder samen te vatten als volgt:

•

Voor 2 van de 3 TLC's is het effect van UC5 op het aandeel stops positief, wat in lijn is
met voorgaande waarnemingen. Bij deze TLC's zijn de effecten voor alle armtypes
positief.

•

Voor alle TLC's is het aandeel stops vanuit de zijarmen gedaald

•

Behalve één uitschieter, zijn de effecten homogeen verdeeld over de verschillende
armtypes.

Figuur 30 Gemiddelde delta (in % ten opzichte van 0-situatie) per kruispunt
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5.5. Algemene bevindingen
5.5.1. N201
De optimalisatie van de verkeerslichtregeling in het kader van UC 5 heeft vooral positieve
effecten gehad op de verkeersstromen die van hoofdarm naar hoofdarm gaan op de N201:
in vergelijking met de 0-situatie dient verkeer op de hoofdarm minder lang (onnodig) te
wachten en is die sneller onderweg; dat vertaalt zich in minder roodrijders op deze armen en
minder stilstanden. De positieve effecten lijken ten koste te zijn gegaan van de
verkeersstromen van en naar de zijarmen.
Concreet voor de maatschappelijke doelstellingen houdt dit het volgende in:
•

Voor doorstroming: We zien een betere doorstroming op de hoofdarm van de N201,
ten koste van de doorstroming van en naar de zijarmen. Het netto-effect op de
doorstroming in het verkeersnetwerk is ambigu.

•

Voor verkeersveiligheid: Netto zien we een daling in het aantal roodrijders binnen het
verkeersnetwerk, en dan vooral op de hoofdarm. Het aantal roodrijders neemt toe
vanaf de zijarmen, mogelijk ten gevolgde van verslechterde doorstroming op deze
armen. Bij de optimalisatie van de verkeerslichtregeling is het dus van belang rekening
te houden met deze ‘knock-on’ effecten: de keuze om de doorstroming op een
bepaalde arm te verbeteren ten koste van een andere arm kan leiden tot afname van
de verkeersveiligheid op een bepaald kruispunt omdat weggebruikers die benadeeld
zijn door de aanpassing van de lichtregeling in bepaalde situaties meer geneigd zijn
door het rood te rijden.

•

Voor duurzaamheid: Netto zien we een daling van het aantal stops binnen het
verkeersnetwerk. De optimalisatie heeft dus een overwegend positief effect op de
duurzaamheid van het verkeer op de N201.

Het geobserveerde patroon waarbij UC 5 vooral verkeersstromen op de hoofdarm positief
beïnvloedt kan mogelijks worden verklaard aan de hand van verschillen in de FCD coverage
van de betrokken iVRI’s. Binnen UC 5 gaan iVRI’s rekening houden met floating car data
afkomstig van deelnemende aanbieders van navigatiediensten. Wanneer gebruikers van deze
diensten oververtegenwoordigd zijn op de hoofdarmen, kan dat er toe leiden dat het
optimalisatieschema te veel gewicht zal schenken aan de hoofdarmen. Zo zien we dat het
aandeel voertuigen dat CAM-berichten verstuurt naar de iVRI's op de hoofd- naar hoofdarm 7%
is, waarbij dat op de hoofd- naar zijarm en zijarm 5,1 en 5,6% respectievelijk is. Echter om
deze hypothese statistisch te testen moet een extra meting uitgevoerd worden, die niet
voorhanden is, waarbij de aangepaste lichtregeling actief is maar waarbij deze geen rekening
houdt met de CAM-berichten.
5.5.2. Deventer
De optimalisatie van de verkeerslichtregeling in het kader van UC 5 heeft in het algemeen
positieve effecten verwezenlijkt. De positieve effecten zijn minder geconcentreerd op de
hoofdassen zoals was vast te stellen bij de proef op de N201, maar lijken zich vooral uit te
spelen voor verkeer van of naar de zijarmen.
Concreet voor de maatschappelijke doelstellingen houdt dit het volgende in:
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•

Voor doorstroming: De doorstroming is in het algemeen verbeterd, met een sterker
positief effect op het verkeer van of naar de zijarmen. Er is een duidelijk positief
netwerkeffect vastgesteld voor doorgaand verkeer van west naar oost. Voor doorgaand
verkeer van oost naar west - waar de reistijd een stuk lager ligt dan in omgekeerde
richting - is dit niet vastgesteld.

•

Voor verkeersveiligheid: Er is een zwak (en licht positief) netto effect waargenomen
op het aantal roodrijders per uur. Lichte verschuivingen zijn te observeren tussen de
signaalgroepen; dit is echter niet eenduidig toe te schrijven aan de nieuwe
implementatie van de verkeersregeling.

•

Voor duurzaamheid: Er is een significant positief netto-effect van het aantal
stilstanden waargenomen in deze proef. Deze effecten zijn gecorreleerd met de
effecten van doorstroming. De nieuwe implementatie leidt dus niet alleen tot
verbeterde doorstroming, maar tevens ook tot minder uitstoot.
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6. APPENDIX
6.1. UC1b/2 analyses met Signed-Rank test
6.1.1. Filestaart
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6.1.2. Ongeval
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6.1.3. Stilstaand voertuig
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6.1.4. Obstakel
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6.1.5. Wegwerkzaamheden
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