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Samenvatting

Aanleiding
De provinciale weg N201 is al vele jaren de weg met het hoogste aantal
voertuigverliesuren in de provincie Utrecht. De vele verbeteringen en
aanpassingen die in de loop der jaren aan de N201 zijn doorgevoerd
hebben wel een positief effect gehad op de doorstroming, maar deze
hebben de doorstromingsproblemen niet volledig kunnen oplossen. De
verwachting is dat de doorstromingsproblemen in de toekomst alleen
maar verder zullen toenemen als gevolg van economische en ruimtelijke
ontwikkelingen. In deze rapportage zijn knelpunten op de N201 in
Utrecht beeld gebracht om in vervolgtrajecten als richting te geven aan
mogelijke oplossingsrichtingen. Tevens kan deze rapportage als
vertrekpunt worden gezien voor het programma Toekomst N201.
Analyse
De huidige afwikkelingskwaliteit op de N201 is zichtbaar gemaakt op
verschillende momenten van de dag en dagen van de week. Dit is
uitgevoerd aan de hand van Floating Car Data (FCD). Deze data wordt
gevoed door alle gebruikers van mobiele Android & IOS-toestellen. De
afwikkelingskwaliteit is beoordeeld aan de hand van de streefsnelheid.
Deze is de helft van de free flow snelheid tussen 11.00-14.00u. De
gereden snelheid mag maximaal 1x per week onder deze waarde liggen.
Naast de snelheidsanalyse van de verschillende trajecten toetsen we de
verkeersafwikkeling van de kruispunten op de N201. Op basis van
gegevens uit de verkeersregelingen is het overstaan van autoverkeer,
de roodlichtnegatie en wachttijden voor het auto en fietsverkeer per
kruispunt in beeld gebracht.
Resultaten verkeerafwikkeling en kruispuntanalyse
De resultaten van de analyses zijn op de volgende pagina samengevat
in twee kaartbeelden: ochtendspits en avondspits.

In de ochtendspits is te zien dat op drie deeltrajecten een knelpunt is
waar te nemen, namelijk 4, 11 en 12 in de westelijke richting. Traject 10
is hierbij een aandachtspunt. Met de verkeersafwikkeling op de
kruispunten is een duidelijke samenhang te zien. Dit geldt met name
voor de kruispunten rondom de trajecten 10, 11 en 12. Op het kruispunt
van de N201 met de N402 is het aanbod van het autoverkeer dusdanig
hoog dat de wachttijd toeneemt en het autoverkeer moet overstaan. Dit
heeft vermoedelijk indirect tot gevolg dat de rood licht negatie
toeneemt.
In de avondspits zijn vijf deeltrajecten als knelpunt te benoemen,
namelijk 3, 8, 9 In oostelijke richting en 4 en 8 in westelijke richting . Op
traject 8 en 9 is de mediaan van de werkelijk gereden snelheid 18,3
km/u en 27,3 km/u. Dit laat duidelijk zien dat er een spitsrichting op de
N201 is waar te nemen. In de ochtend richting het westen en in de
avond richting het oosten. Traject 4 in westelijke richting is het enige
traject dat in beide spitsen als knelpunt naar voren komt. In de
avondspits is bij dit traject ook duidelijk de relatie met het kruispunt
N201-Hofland te zien, hier zijn nagenoeg alle indicatoren rood of oranje.
Wat verder opvalt op de kruispunten is dat op elk kruispunt waar
gegevens voor beschikbaar zijn roodlicht negatie voorkomt. Wat betreft
de cyclustijd komen drie kruispunten boven het maximum (N201Hofland, N201-N212 en N201-A2 (richting Utrecht)). Op dit laatste
kruispunt komt ook overstaan van autoverkeer voor samen met drie
andere kruispunten (N201-Veenweg, N201-N402 en N201-Singel). Voor
fietsverkeer is alleen het kruispunt N201-Hofland een belemmering qua
wachttijd.
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2
Inleiding

2.1

Aanleiding

De provinciale weg N201 is al vele jaren de weg met het hoogste aantal
voertuigverliesuren in de provincie Utrecht. De vele verbeteringen en
aanpassingen die in de loop der jaren aan de N201 zijn doorgevoerd
hebben wel een positief effect gehad op de doorstroming, maar deze
hebben de doorstromingsproblemen niet volledig kunnen oplossen.
Tevens heeft de omlegging van de N201 om Aalsmeer en Uithoorn voor
een verkeersgroei van ruim 23% op de N201 gezorgd. Een deel van deze
groei maakt vervolgens ook gebruik van het Utrechtse deel van de N201
tussen Uithoorn en de A2.
De verwacht is dat de doorstromingsproblemen in de toekomst alleen
maar verder zullen toenemen als gevolg van economische en
ruimtelijke ontwikkelingen. De stedelijke uitbreiding van de
metropoolregio Amsterdam, de verdere groei van Flora Holland en
Schiphol en de groei van de provincie Utrecht zorgen ervoor dat de N201
moet gaan voorsorteren op eventuele toekomstige verkeersgroei. Een
heldere probleemanalyse en een doorkijk naar toekomstige
ontwikkelingen is daarom van belang.

2.2

Werkplan

In deze rapportage zijn knelpunten op de N201 in Utrecht beeld
gebracht om in vervolgtrajecten als richting te geven aan mogelijke
oplossingsrichtingen. Tevens kan deze rapportage als vertrekpunt
worden gezien voor het programma Toekomst N201. De huidige
afwikkelingskwaliteit op de N201 wordt zichtbaar gemaakt op
verschillende momenten van de dag en dagen van de week.

Aan de hand van een inventarisatie en analyse van basisdocumenten is
gezamenlijk met de opdrachtgever een toetsingskader opgezet voor
analyse waarna een gedetailleerde snelheidsanalyse per wegvak inzicht
toont in de afwikkelingskwaliteit op 13 verschillende wegvakken in
twee richtingen. Tevens wordt de verkeersafwikkeling op de aanwezige
kruispunten bekeken.

2.3

De scope

De provinciale weg N201 is een 56 kilometer lange weg die van
Zandvoort naar Hilversum loopt. De weg ligt deels in de provincie
Noord-Holland en deels in de provincie Utrecht.
De afgelopen 10 jaar is de N201 noordelijk van Aalsmeer en Uithoorn
omgelegd, waarbij een tunnel onder de Ringvaart van de
Haarlemmermeer (de Waterwolftunnel) en een aquaduct onder de
Amstel is aangelegd. Het Noord-Hollandse gedeelte tussen de
aansluiting met de A4 en de aansluiting Uithoorn bestaat voor het
overgrote deel uit 2x2 rijstroken.
Het Utrechtsedeel, waar het om draait in dit onderzoek, is 16 km lang
en heeft voor het overgrote deel een profiel van 1x2 rijstroken.
Dit stuk van 16 km bevat 13 VRI geregelde kruispunten waarvan twee
aan de uiteinden van dit traject. Tevens bevat het traject verscheidene
voorrangskruispunten waar de N201 in de voorrang zit. Deze leiden in
principe niet tot vertragingen en worden in deze rapportage buiten
beschouwing gelaten.
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figuur 1. Scope N201
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3
Toetsingskader

4

3.1

De sturingsvisie DVM als basis voor het
referentiekader

De sturingsvisie DVM (Dynamisch Verkeersmodel) Midden Nederland
verbindt de (regionale) beleidsdoelstellingen en de tactische uitwerking
voor het operationele verkeersmanagement. Dit zorgt ervoor dat wegen
uniform getoetst kunnen worden aan kwaliteitsnormen. Dit gebeurt
doormiddel van een referentiekader.
Het kwalitatief referentiekader toont aan welke kwalitatieve
grenswaarden een verkeersprobleem moet voldoen om te worden
opgenomen in de bereikbaarheidsopgave als doorstromingsknelpunt.
Het referentiekader bevat twee niveaus:
1.
Een ambitieniveau, het gewenste kwaliteitsniveau waarbij
wordt voldaan aan de beleidswensen.
2.
Een basisniveau welke de ondergrens beschrijft. Komt het
wegvak op de N201 onder dit niveau, dan is er sprake van een
knelpunt.

om het aantal keer dat het ambitieniveau niet gehaald wordt. Daarmee
wordt meer gestuurd op betrouwbaarheid in plaats van doorstroming.

N201 - Regionale verbindingsweg - prioriteit 4
Uit de DVM sturingsvisie komt naar voren dat voor de auto de
parameters gekoppeld zijn aan de functie van de weg. De functiekaart
links komt uit de DVM sturingsvisie en geeft aan dat de N201 valt onder
de categorie ‘regionale verbindingsweg’.
De functie van een regionale verbindingsweg is een betrouwbare
verkeersafwikkeling tussen regionale centra enerzijds en belangrijke
economische centra anderzijds, voor zover deze niet over doorgaande
snelwegen wordt afgewikkeld.

Het ambitieniveau is voor alle wegen met dezelfde functie hetzelfde.
Wanneer deze ambitie niet behaald wordt, bepaalt het basisniveau of er
sprake is van een knelpunt of niet.
Voor het autonetwerk wordt het ambitieniveau weergegeven in
streefsnelheden. Dit zijn snelheden die bepaald zijn op basis van een
norm. Per prioriteit is vervolgens gedefinieerd wanneer we spreken van
een knelpunt. De grenswaarde voor een lagere geprioriteerde weg zjin
minder ‘streng’. Het gaat dan niet om de absolute streefwaarde maar
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figuur 2. DVM Sturingsvisie Midden Nederland, wegcategorisering
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3.2

Streefwaarden

Bij het opstellen van de streefwaarden in het referentiekader van dit
onderzoek is de DVM sturingsvisie 2016 het uitgangspunt geweest voor
de kruispuntanalyse. In een overleg zijn de streefwaarden bekeken en
verder aangevuld waar nodig. Met betrekking tot de streefwaarden die
van toepassing zijn op de doorstroming op het wegvak is gekozen voor
het vigerend beleid dat vanuit het Rijk is opgelegd, in plaats van de
DVM sturingsvisie 2016. Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten
voor de N201 – een regionale verbindingsweg met prioriteit 4:
Streefwaarden doorstroming op het wegvak:
■ De streefsnelheid is de helft van de free flow snelheid tussen 11.0014.00u (streeffactor 2.0);
■ DVM Sturingsvisie 2016 hanteert de helft van de maximale
toegestane snelheid voor regionale verbindingswegen. In deze
rapportage wordt conform de “nieuwe” mobiliteitsvisie niet
uitgegaan van de maximale snelheid maar van de free-flow situatie
buiten de spits (tussen 11.00-14.00u) zonder nachtelijke uren;
■ De streefsnelheid geeft aan hoeveel langer de reis mag duren. Een
factor 2.0 betekent dat bij een regionale verbindingsweg de
streefsnelheid op wegen met een free-flow snelheid van 100km/u
100/2 = 50km/u is, bij 80km/u wordt de streefsnelheid 40km/u;

Aantal keren overstaan op een kruispunt:
■ Maximaal 1x overstaan op een kruispunt, conform DSM sturingsvisie;
Tevens zijn in deze rapportage extra streefwaarden toegevoegd met
betrekking tot de doorstroming op kruispunten en langzaam verkeer.
■ Roodlichtnegatie na eerste seconde 0;
■ Fietsoversteek onderdeel van een snelfietsroute: max. wachttijd van
30 seconden;
■ Fietsoversteek onderdeel van een hoofdroute: max. wachttijd van 60
seconden;
■ Fietsoversteek onderdeel van overige fietsroutes: max. wachttijd van
120 seconden;
Incidenteel oponthoud:
■ Incidenteel oponthoud is in dit onderzoek gedefinieerd als maximaal
1x per week;
■ Dit betekent dat de streefwaarden 1x per week mogen worden
overschreden anders wordt het aangemerkt als knelpunt, dit is
conform DSM sturingsvisie.
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4
Analyse
snelheidsprofielen
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4.1

Floating Car Data (FCD) voor een
gedetailleerde snelheidsanalyse

Voor de beoordeling van de kwaliteit van de doorstroming op het
Utrechtse deel van de N201 is gebruik gemaakt van de werkelijk
gemeten snelheden op het traject. Voor het bepalen van deze
snelheden is gebruik gemaakt van reistijden uit Floating Car Data (FCD)
vanuit Google(maps). De data van Google wordt gevoed door alle
gebruikers van mobiele Android & IOS-toestellen. Door de grote
penetratiegraad van deze inwinmethode wordt op basis van deze data
een zeer betrouwbaar beeld verkregen van de gereden snelheden op
de N201.

Wegvakindeling rapportage probleemanalyse N201 versus
wegvakindeling Kentekenonderzoek
Het uitgevoerde kentekenonderzoek bevat een grovere wegvakindeling
dan die in dit onderzoek ‘probleemanalyse N201’ is toegepast. De
resultaten uit het kentekenonderzoek zijn te herleiden naar de
resultaten in dit onderzoek. Enkel zou de grovere wegvakindeling van
het kentekenonderzoek ertoe kunnen leiden dat de resultaten voor dit
onderzoek worden uitgevlakt en knelpunten worden gemist. Daarom is
besloten de 26 deeltrajecten begrensd door VRI geregelde kruispunten
aan te houden. Voor de resultaten Kentekenonderzoek zie Bijlage 1.

Voor de snelheidsanalyse op de N201 is het gehele traject opgedeeld in
26 deeltrajecten (13 in iedere richting). De gedefinieerde trajecten
worden begrensd door een netwerkelement, waarbij een vertraging in
de doorstroming kan ontstaan. Concreet gaat het hierbij om VRI
geregelde kruispunten. Voorrangskruispunten waar de N201 in de
voorrang zit leiden in principe niet tot vertragingen en zijn daarmee
voor de analysewegvakken niet relevant. Zie figuur 3 op de volgende
pagina voor de wegvakindeling.
De resultaten in dit hoofdstuk zijn de gereden snelheden op werkdagen
in 2017. Nationale feestdagen en vakantiemaanden, juli en augustus,
zijn niet opgenomen in de snelheidsprofielen.
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4.2

De reistijdanalyse; kwaliteit doorstroming

Voor de reistijdanalyse is gebruik gemaakt van gemeten
kwartiersnelheden in 2017, exclusief de maanden juli en augustus en
feestdagen. De snelheden zijn per traject en kwartier van de dag
harmonisch gemiddeld naar de volgende tijdsaggregaties:
■ Gemiddelde werkdag
■ Weekdag
■ Weekenddag
■ Dinsdag + donderdag
■ Iedere afzonderlijke dag van de week
De streefwaarden zijn de helft van de free flow snelheid tussen 11:0014:00uur. Deze snelheid is richtingsafhankelijk en gebaseerd op de
mediane snelheid op werkdagen. Dit resulteert in verschillende
streefwaarden per deeltraject. Zie tabel 1 voor de streefwaarden per
traject.
In de snelheidsprofielen per wegvak wordt het volgende weergegeven:
■ De gemiddeld gemeten snelheden, in de spitsen op kwartierbasis en
daarbuiten op uursbasis.
■ De bandbreedte van de gemeten snelheden (5e, 20e, 50e
percentiel 1).
■ De procentuele afwijking ten opzichte van de helft van de ‘free
flow’-reistijd (gemiddelde snelheid tussen 11.00 en 14.00 uur)

1

Van alle 26 onderscheidende wegvakken zijn snelheidsprofielen
opgesteld van het gehele etmaal. Dit is gedaan voor iedere werkdag.
De geaggregeerde snelheden en hun streefwaarden zijn verwerkt in
een interactief Excel dashboard waarmee per deeltraject en per periode
grafieken kunnen worden gemaakt van het verloop van de reistijd en
de snelheid gedurende de dag. Voor de gemiddelden per werkdag van
alle trajecten, zie bijlage 1.
Om uiteindelijk te kunnen bepalen of het deeltraject een knelpunt op
de N201 is, worden de streefwaarden zoals opgesteld in hoofdstuk 2
gebruikt. Indien de werkelijk gereden snelheid meer dan 1x per week
lager is dan de gestelde streefsnelheid wordt het deeltraject als
knelpunt aangemerkt. Om vast te stellen of dit het geval is wordt
gekeken naar het 50e en het 20e percentiel van de gemiddelde
werkdagen. Indien in de analyse de werkelijk gereden snelheden lager
liggen dan de streefsnelheid in het 50e of 20e percentiel dan kan
worden geconcludeerd dit vaker gebeurt dan 1x per week en dat de
doorstroming op dit wegvak een knelpunt vormt.

Percentiel: Een begrip dat gebruikt wordt om een statistische populatie in delen op te splitsen. Een percentiel is de afbakening
van waarnemingen binnen een populatie in honderdste delen. Het is de waarneming die een honderdste deel van een
populatie afbakent. (https://www.ensie.nl/betekenis/percentiel?q=Percentiel)
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figuur 3. De 13 wegvakken van de snelheidsanalyse en de 26 deeltrajecten
tabel 1. Free flow snelheden tussen 11:00-14:00u en de streefsnelheden
per traject en richting

11

4.3

Resultaten gemiddelde ochtendspits

Resultaten 50e percentiel - mediaan
Indien het 50e percentiel van de werkelijk gereden snelheden in de
ochtendspits lager liggen dan de gestelde streefsnelheid vormt het
deeltraject een knelpunt. Dit blijkt het geval te zijn op traject 11 in
westelijke richting.
Traject 11 in westelijke richting is ca 1 km lang en heeft een toegestane
snelheid van 80km/u. De free flow snelheid tussen 11-14u is 62,5km/u
wat resulteert in een streefsnelheid van 31,3 km/u. De gereden
snelheden op dit deeltraject komen in het tijdvak van 8.00uur onder de
streefsnelheid van 31.1 km/u namelijk 29,9km/u welke in het 20e
percentiel verder daalt naar 20,4km/u.
Gedurende de rest van de dag toont dit traject geen opvallende
veranderingen in de snelheden. Gedurende de dag is dit ca 60km/u en
’s nachts ca 80km/u.
De tegengestelde richting van traject 11 vertoont geen knelpunt met
een vrij constante snelheid tussen de 60-70km/u gedurende de dag en
tegen de 80km/u ’s nachts.
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figuur 4. De procentuele afwijking ten opzichte van de helft van de ‘free flow’-reistijd in het 50e percentiel tijdens de ochtendspits
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Resultaten 20e percentiel
Als de werkelijk gereden snelheden in het 20e percentiel lager blijken
dan de streefsnelheden dan kan worden geconcludeerd dat dit
gemiddeld gezien meer dan één keer per week plaatsvindt en dus een
knelpunt is.
Naast traject 11 in westelijke richting die in het 50e percentiel al een
knelpunt toonde komen in het 20e percentiel nog twee deeltrajecten
naar voren. Dit blijken trajecten 4 en 12 beide ook in westelijke richting.
Traject 4 in westelijke richting is ca 700 meter lang en heeft een
toegestane snelheid van 80km/u, en een adviessnelheid van 50 km/u.
De freeflow tussen 11 - 14u op de gemiddelde werkdag blijkt te liggen
op 55,9 km/u. Dit brengt de streefwaarde voor dit deeltraject op 28,0
km/u. in het 20e percentiel blijkt de werkelijk gereden snelheid op 24,8
km/u te liggen. Bij het 50e percentiel was dit nog 36,3 km/u.
Op traject 4 in westelijke richting is tijdens de avondspits nog een
daling in werkelijk gereden snelheden te zien. Dit wordt verder
toegelicht in paragraaf 4.4.
Traject 12 in westelijke richting is vergelijkbaar met traject 4, ca 750
meter lang en heeft een toegestane snelheid van 60km/u. Deze
maximale toegestane snelheid ligt dicht bij de werkelijk gereden
snelheid tussen 11-14u, namelijk 55,9km/u. Daarentegen blijkt tijdens de
nacht de maximaal toegestane snelheid flink te worden overschreden.
Alleen tijdens de ochtendspits blijkt de werkelijk gereden snelheid te
dalen onder de toegestane streefsnelheid van 28,1 km/u, dit daalt tot
20.7 km/u en in het 5e percentiel zelfs naar snelheden van 13,6 km/u.
Gedurende de rest van de dag vertoont deeltraject 12 in westelijke
richting geen afwijkende snelheden. Enkel de ochtendspits zorgt ervoor
dat dit deeltraject een knelpunt is.
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figuur 5 De procentuele afwijking ten opzichte van de helft van de ‘free flow’-reistijd in het 20e percentiel tijdens de ochtendspits
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4.4

Resultaten gemiddelde avondspits

De mediaan, 50e percentiel
In de avondspits komen in het 50e percentiel al twee aan elkaar
gelegen trajecten naar voren al knelpunt. Het gaat hierbij om de
deeltrajecten 8 en 9 in oostelijke richting.
Beide deeltrajecten hebben een maximaal toegestane snelheid van 70
km/u. Dit zijn de deeltrajecten waar de N201 een verbinding met de A2
maakt.
Deeltraject 8 in oostelijke richting is een traject van slechts 370 meter
en bevat een snelheid van 54,4 km/u tijdens de free flow periode
tussen 11 - 14u. Dit resulteert in een streefsnelheid van 27,2 km/u. De
werkelijk gereden snelheden in het 50e percentiel, de mediaan, blijkt
18.3 km/u te zijn die in het 20e percentiel verder daalt naar 11.8 km/u.
Gedurende de rest van de dag is er op deeltraject 8 in oostelijke richting
geen afwijkingen te zien.
Deeltraject 9 is een traject van 770 meter met een gemiddelde snelheid
tussen 11 - 14u van 64,7 km/u. Dit leidt tot een streefsnelheid van 32,4
km/u. De werkelijk gereden snelheden rond 17.00 uur blijken op een
gemiddelde werkdag 27,3 km/u te zijn wat in het 20e percentiel daalt
tot 23 km/u.
Tevens is zichtbaar dat gedurende de dag de free flow rond de 65 km/u
liggen en nachts nadert deze snelheid de 80 km/u, hier wordt de
maximaal toegestane snelheid van 70 km/u overschreden.
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figuur 6 De procentuele afwijking ten opzichte van de helft van de ‘free flow’-reistijd in het 50e percentiel tijdens de avondspits
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Resultaten 20e percentiel
Aanvullend op de resultaten van het 50e percentiel lichten de
deeltrajecten 3 in oostelijke richting en 4 in westelijke richting op. Op
beide trajecten is de maximaal toegestane snelheid 80km/u.
Het het deeltraject 3 in oostelijke richting is 2,5 km lang en de werkelijk
gereden snelheid is tussen 11 - 14u van 66,2 km/u. Dit resulteert in een
streefsnelheid van 33,1 km/u. Het 50e percentiel schampt de
streefwaarde op 0,2 km/u maar het 20e percentiel toont gereden
snelheden van 24,5 km/u, hetgeen resulteert in een knelpunt.
Gedurende de rest van de dag is in het 20e en 50e percentiel geen
opvallende daling te zien. Tijdens de nacht blijft de mediaan ook onder
de maximaal toegestane snelheid.
Deeltraject 4 in westelijke richting toont evenals de ochtendspits nu ook
in de avondspits een knelpunt. De streefsnelheid is gesteld op 28,0
km/u en tijdens de avondspits komt het 20e percentiel met een
werkelijk gereden snelheid van 25,5 km/u, hetgeen resulteert in een
knelpunt conform het referentiekader.
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figuur 7 De procentuele afwijking ten opzichte van de helft van de ‘free flow’-reistijd in het 20e percentiel tijdens de avondspits
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4.5

Samenvattend

Ochtendspits:
Van alle ochtendspits resultaten zijn er drie trajecten die een knelpunt
vormen. De trajecten 4, 11 en 12 allen in westelijke richting.
Traject 11 komt bij de mediaan direct als knelpunt naar voren. Gevolgd
door aangrenzend traject 12 die vergelijkbare resultaten vertoont met
alleen vertraging tijdens de ochtendspits, gedurende rest van de dag
zijn de snelheden vrij constant. De tegenrichting van beide trajecten
vertonen geen opvallende vertragingen.
Traject 4 in westelijke richting is een knelpunt en heeft vertragingen
tijdens de ochtend en de avondspits.
Het vijfde percentiel toont nog de aanvullende trajecten 10 en 13, die de
geconstateerde knelpunten 11 en 12 omgrenzen. Van deze twee
trajecten is voornamelijk traject 10 nog een aandachtspunt. De mediaan
en het 20e percentiel van dit deeltraject hebben een duidelijke
vertraging gedurende de ochtendspits.

figuur 8 De procentuele afwijking ten opzichte van de helft van de ‘free flow’-reistijd
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Avondspits:
Tijdens de avondspits zijn er vier trajecten die als knelpunt naar voren
komen namelijk de trajecten 8, 9, 3 en 4. Primair komen de trajecten 8
& 9 beiden in oostelijke richting naar voren. De gemiddelde snelheden
bij de mediaan dalen tot 18,3 km/u op traject 8 en 27,3 km/u bij traject
9.
Het deeltraject 3 in oostelijke richting komt op 0.2 km/u niet naar voren
in de mediaan maar in het 20e percentiel wordt de streefsnelheid wel
overschreden hetgeen betekent dat dit een knelpunt is.
Deeltraject 4 in westelijke richting komt naar voren als knelpunt tijdens
de ochtend- en avondspits. Tijdens de avondspits overschrijdt de
mediaan net niet de streefwaarde van 28 km/u maar doet het 20e
percentiel dat wel met een gemiddelde snelheid van 25.5 km/u.
In het vijfde percentiel lichten nog de deeltrajecten 1 in oostelijke
richtingen en deeltraject 8 in westelijke richting op. Bij beide trajecten
bevat de mediaan een lichte maar niet zorgelijke daling. Alleen het
vijfde percentiel overschrijdt de streefwaarde. Dit betekent niet dat het
meer dan 1x per week plaatsvindt en kunnen deze deeltrajecten niet als
knelpunt worden aangemerkt.
Opvallend is dat alle knelpunten in de ochtend spits westelijk
georiënteerd zijn en de knelpunten in de avondspits de meesten
oostelijk georiënteerd. Een uitzondering in de avondspits is traject 4
welke in de ochtend- en avondspits een knelpunt vormt.

figuur 9 De procentuele afwijking ten opzichte van de helft van de ‘free flow’-reistijd
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5
Analyse
verkeersafwikkeling
kruispunten
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Naast de snelheidsanalyse van de verschillende trajecten toetsen we de
verkeersafwikkeling van de kruispunten op de N201. Op het Utrechtse
deel van de N201 zijn 11 kruispunten met verkeerslichten geregeld.

Voor de beoordeling hiervan is een analyse uitgevoerd van de gegevens
uit de Kwaliteitscentrale 2 van de betreffende verkeersregelinstallaties.
Alle verkeerslichten op de N201 zijn aangesloten op een centraal
systeem de Kwaliteitscentrale (KWC). Vanuit elke VRI wordt de
detectiestatus en de lichtbeeldstatus naar de KWC gestuurd.

figuur 9. Locatie verkeerslichten
Voor de beoordeling van de afwikkelingskwaliteit van deze kruispunten
zijn de volgende beoordelingscriteria gehanteerd:
■ Cyclustijd VRI’s maximaal 120 seconden
■ Maximaal 1x overstaan
■ Roodlichtnegatie na eerste seconde: 0
■ Wachttijden fietsverkeer:
- Fietsoversteek onderdeel van snelfietsroute: max. wachttijd van 30
seconden
- Fietsoversteek onderdeel van hoofdfietsroute: max. wachttijd van
60 seconden
- Fietsoversteek onderdeel van overige fietsroute: max. wachttijd
van 120 seconden
2

figuur 10. Kruispunt op de N201

De Kwaliteitscentrale is een programma voor verkeersregelingen welke inzicht
verschaft in vele soorten (statistische) data.
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5.1

Resultaten

De analyse van de KWC-data is uitgevoerd voor alle werkdagen in maart
2018.
De nachtelijke uren (00:00 tot 07:00 uur) zijn buiten de analyse
gehouden, enerzijds omdat er zich in deze tijden geen
afwikkelingsproblemen zullen voordoen en anderzijds omdat deze
gegevens in de nacht vaak erg onbetrouwbaar zijn, vanwege de lage
intensiteit.

5.1.1

Cyclustijd

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat de gemiddelde cyclustijd voor
de meeste kruispunten voldoet aan de streefwaarden, behalve voor:
■ N201 - HOFLAND: gedurende de gehele avondspits ligt de
gemiddelde cyclustijd boven de 100 seconden, en in de tweede helft
ook boven de 110 seconden
■ N201 - N212: gedurende de gehele avondspits is de gemiddelde
cyclustijd hoger dan 120 seconden.
■ N201 - A2 (RI. UTRECHT): in tweede helft van de avondspits komt de
gemiddelde cyclustijd boven de 110 seconden uit

In de eerste plaats zijn de kruispunten beoordeeld op basis van de
gerealiseerde cyclustijd. Indien de gemiddelde cyclustijd hoger is dan
120 seconden voldoet de verkeerslichtenregeling niet. Een te hoge
cyclustijd duidt erop dat het kruispunt onvoldoende capaciteit heeft om
het verkeer binnen één cyclus te verwerken.
Het resultaat van de analyse van de cyclustijden is weergegeven in
tabel 2. Daarin is per verkeersregelinstallatie (VRI) per uur van de dag
de gemiddelde gerealiseerde cyclustijd weergeven.
De uren van de dag dat de streefwaarde van 120 seconden wordt
overschreden zijn oranje gemarkeerd. Met een lichtgele en gele
markering zijn de momenten gemarkeerd waarop de cyclustijd
respectievelijk hoger is dan 100 en 110 seconden ligt. De gemiddelde
cyclustijd blijft in die perioden weliswaar onder de 120 seconden, maar
de kans dat deze binnen het uur incidenteel boven de 120 seconden
uitkomt, is wel groter.
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tabel 2 gemiddelde cyclustijden per uur per kruispunt
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5.2

Overstaan

In het geval van overstaan krijgt een bepaalde richting groen, maar kan
niet de gehele (stilstaande) wachtrij worden verwerkt. In andere
woorden: sommige voertuigen moeten meer dan één keer stoppen,
voordat ze de stopstreep gepasseerd zijn. Als voertuigen frequent
moeten overstaan kan dat een van de volgende oorzaken hebben:
■ de maximale groentijd voor die richting is te kort is om het
verkeersaanbod goed te kunnen verwerken
■ er zijn onvoldoende detectielussen om de aanwezigheid van verkeer
te herkennen
Uit de KWC is per kruispunt en per richting het gemiddeld aantal stops
bepaald. In tabel 3 is per kruispunt het hoogste gemiddelde stops van
alle richtingen weergegeven.
De uren van de dag dat de streefwaarde van maximaal 1x overstaan
wordt overschreden zijn rood gemarkeerd. Met een lichtgele en oranje
markering zijn de momenten gemarkeerd waarop de gemiddelden
respectievelijk hoger liggen dan 0,90 en 0,95. In de beschrijving onder
de tabel is aangegeven op welke richtingen dit zich voordoet.

■ N201 - N196: Dit kruispunt voldoet, de hoogste waarde is gemeten
op richting 05 (v) in de ochtend (0,91) en richting 11 (4) in de
avond (0,96).
■ N201 - VAN GEIJNWEG: Dit kruispunt voldoet, de hoogste waarde
(0,83) is gemeten op richting 11 (f).
■ N201 - HOFLAND: Dit kruispunt voldoet, de hoogste waarde (0,96) is
gemeten op richting 06 (q).
■ N201 - VEENWEG: Dit kruispunt voldoet net niet tijdens verschillende
momenten op een dag, de hoogste waarde (1,00) is gemeten op
richting 11(4).
■ N201 - N212: Dit kruispunt voldoet, de hoogste waarde (0,92) is
gemeten op richting 09 (q) en richting 11 (4).
■ N201 - A2 (RI. UTRECHT): Dit kruispunt voldoet niet in de avondspits,
de hoogste waarde (1,21) is gemeten op richting 06 (7).
■ N201 – A2 (RI. AMSTERDAM): Dit kruispunt voldoet, de hoogste
waarde (0.91) is gemeten op richting 06 (7).
■ N201 - RIJKSSTRAATWEG: Dit kruispunt voldoet, de hoogste waarde
(0.90) is gemeten op richting 12 (z).
■ N201 - N402: Dit kruispunt voldoet niet in de ochtendspits, de
hoogste waarde (1,12) is gemeten op richting 06 (z).
■ N201 - SINGEL: Dit kruispunt voldoet in de ochtendspits niet aan de
criteria. In de ochtendspits wordt de hoogste waarde (1,17) op
richting 02 (d ) gemeten. In alle andere uren wordt de hoogste
waarde op richting 05 (v) gemeten.
■ N201 - RAADHUISLAAN: Dit kruispunt voldoet nog net aan de criteria,
de hoogste waarden (maximaal 0,96) zijn gemeten op richting 03
(j), richting 05 (v) en 11 (6).
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tabel 3 Gemiddeld aantal stops per kruispunt per uur
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5.3

Roodlichtnegatie

Door provincie Utrecht is voor wat betreft roodlichtnegatie als
streefwaarde gesteld dat het verkeer gemiddeld 0x door rood mag
rijden.
In de analyse van de KWC zijn voertuigen, die ná de eerste seconde
rood door de koplus worden gedetecteerd, aangemerkt als
roodlichtrijders. Dit is gedaan om te voorkomen dat voertuigen, die met
de voorkant nog net door het einde van de geelfase rijden, niet worden
aangemerkt als roodlichtrijders. Echter voor lange voertuigen met een
relatief lage snelheid bestaat de kans dat de staart van het voertuig
alsnog door rood rijdt. Dit kan vooral voorkomen op rechtsaffers met
een kleine boogstraal, waarbij lange voertuigen een relatief lage
snelheid hebben.
In tabel 4 is per kruispunt het hoogste aantal roodrijders van alle
richtingen weergegeven. In de beschrijving onder de tabel is
aangegeven op welke richtingen dit zich voordoet.

■ N201 - N196: Op dit kruispunt wordt er op alle richtingen incidenteel
door rood gereden.
■ N201 - VAN GEIJNWEG: Op richting 44 (1) wordt er gedurende de
gehele dag door rood gereden. Het betreft hier een busrichting.
■ N201 - HOFLAND: Op richting 06 (7) wordt 2 tot 4 keer per uur door
rood gereden. Dit is een linksaffer waar overstaan ook regelmatig
voorkomt.
■ N201 - VEENWEG: Van dit kruispunt zijn geen KWC-gegevens
beschikbaar.
■ N201 - N212: Op richting 04 (m) komt het regelmatig (1 á 2 keer per
uur) voor dat er door rood gereden wordt. Dit is een rechtsaffer.
■ N201 - A2 (RI. UTRECHT): Op richting 03 (q) en 06 (7) wordt 3 tot 5
keer per uur door rood gereden. Op richting 06 is in ieder geval ook
sprake van overstaan. Beide richtingen zijn linksaffers.
■ N201 – A2 (RI. AMSTERDAM): Op richting 04 (1) en 07 (a) wordt er 2
a 3 keer per uur door rood gereden. Beide richtingen zijn
rechtsaffers.
■ N201 - RIJKSSTRAATWEG: Op richting 10 (m) wordt er gedurende de
gehele dag relatief veel door rood gereden, het gaat hierbij om bijna
20% van het verkeer. Op deze richting is alleen een koplus
aangebracht, vanwege de beperkte ruimte. Dat heeft tot gevolg dat
het verkeerslicht onvoldoende kan verlengen.
■ N201 - N402: Op richting 07 (u) 1 a 2 keer per uur door rood gereden.
In de ochtend- en avondspits komt dit het vaakst voor. Dit is een
rechtsaffer.
■ N201 - SINGEL: Op richting 10 (1) wordt vooral in de ochtendspits
regelmatig (3 a 4 keer per uur) door rood gereden.
■ N201 - RAADHUISLAAN: Op richting 09 (q) wordt er in de avondspits
regelmatig (2 a 3 keer per uur) door rood gereden.
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tabel 4 Hoogste aantal roodrijders per kruispunt per richting per uur
*Data ontbreekt
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5.4

Wachttijden fietsverkeer

Provinciaal fietsnetwerk
In samenwerking met de Utrechtse gemeenten werkt de provincie
Utrecht aan een regionaal fietsnetwerk met snelle fietsverbindingen,
slimme oplossingen om veiligheid en doorstroming te verbeteren. In dit
provinciale netwerk worden drie type fietsroutes onderscheiden:
■ snelfietsroute
■ hoofdfietsroute
■ overige fietsroute
Dit netwerk bevat zowel gemeentelijke als provinciale
fietsinfrastructuur welke van regionaal belang is en waarop de
fietsintensiteit meer dan 500 fietsers per dag bedraagt. Aan de
snelfietsroutes worden de hoogste eisen gesteld t.a.v. vlot, veilig en
comfortabel. In figuur 7 zijn de provinciale fietsroutes weergegeven.
Parallel aan de N201 loopt een provinciale fietsroute die gedeeltelijk is
aangemerkt als hoofdfietsroute en gedeeltelijk als overige fietsroute.
Op een tweetal kruispunten op de N201 kruist een provinciale fietsroute
de N201:
■ N201 – N212: overige fietsroute
■ N201 – N402: hoofdfietsroute
Beoordeling kwaliteit van de fietsoversteekbaarheid
De kwaliteit van de fietsoversteekbaarheid wordt getoetst op basis van
de maximale wachttijd (zie kader). Daarbij is gebruik gemaakt van de
data uit de Kwaliteitscentrale. Bij de toetsing wordt geen onderscheid
gemaakt tussen routes die parallel aan de N201 lopen of deze

oversteken. Op een kruispunt waar meerdere fietsroutes samenkomen
is de hoogste orde fietsroute als maatgevend gehanteerd.
Toetsingscriteria
De oversteekbaarheid wordt getoetst op basis van de maximale
wachttijd. Hoe sneller een fietser kan oversteken hoe beter de
oversteekbaarheid. De volgende criteria zijn gehanteerd:
■ Snelfietsroute: max. wachttijd van 30 seconden.
■ Hoofdfietsroute: max. wachttijd van 60 seconden.
■ Overige fietsroute: max. wachttijd van 120 seconden.

In tabel 5 is het resultaat van de toetsing weergegeven. Per kruispunt is
de maximaal gemeten wachttijd van alle fietsoversteken getoetst aan
de toetsingscriteria met betrekking tot hoofdfietsroute en overige
fietsroute.
Uit de tabel kan worden opgemaakt dat alleen op kruispunt N201 –
Hofland niet wordt voldaan aan de criteria ten aanzien van de
fietsoversteekbaarheid. Op dit kruispunt voldoen beide oversteken niet
aan de toetsingscriteria voor een hoofdfietsroute. De hoogste waarde is
gemeten op de noordelijke oversteek, welke de N201 kruist (71
seconden). De oversteek parallel aan de N201 heeft een wachttijd van
62 seconden.
De overige kruispunten voldoen allemaal wel aan de criteria ten
aanzien van de fietsoversteekbaarheid.
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figuur 11. Provinciaal fietsnetwerk

tabel 5. Kruispuntanalyse fietsnetwerk
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5.5

Samenvattend

Op basis van de uitgevoerde analyse van de verkeersafwikkeling op
kruispunten kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
Cyclustijd
Op 10 van de 11 vri-geregelde kruispunten liggen de gerealiseerde
cyclustijden onder de streefwaarde van 120 seconden. Slechts bij één
kruispunt is sprake van een overschrijding hiervan gedurende de
avondspits. Het betreft hier:
■ Provincialeweg N201 - Ingenieur Enschedeweg N212
Voor nog een tweetal kruispunten komt de cyclustijd dicht in de buurt
van de streefwaarde:
■ Provincialeweg N201 – westelijke aansluiting A2 (richting Utrecht)
■ Provincialeweg N201 – Hofland.

Kruispunten waarop roodlichtnegatie bovengemiddeld (meer dan 3 keer
per uur) vaak voorkomt zijn:
■ Provincialeweg N201 – westelijke aansluiting A2
■ Provincialeweg N201 – Hofland.
■ Provincialeweg N201 – Loenenseweg
■ Provincialeweg N201 – Rijksstraatweg (Loenersloot)
■ Mijdrechtse Zuwe N201 - Mijdrechtse Zuwe N196
Wachttijden fietsverkeer
Één kruispunt op de N201 voldoet niet aan de criteria ten aanzien van
de fietsoversteekbaarheid. Op het kruispunt N201 – Hofland voldoen
beide oversteken niet aan de maximale wachttijd voor een
hoofdfietsroute. De overige kruispunten voldoen allemaal wel.

Overstaan
Op 4 van de 11 kruispunten hebben voertuigen gemiddeld te maken
met meer dan 1 stop, waarmee sprake is van ‘overstaan’. Het betreft de
volgende kruispunten:
■ Provincialeweg N201 – westelijke aansluiting A2
■ Provincialeweg N201 – Rijksstraatweg N402 (Loenen aan de Vecht)
■ Provincialeweg N201 – Loenenseweg
■ Provincialeweg N201 – Veenweg
Roodlichtnegatie
Op alle kruispunten treedt gedurende de gehele dag roodlichtnegatie
op. Voor een deel is de registratie van roodlichtrijders toe te schrijven
aan lange voertuigen al dan niet in combinatie met een relatief lage
snelheid.
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6
Conclusie
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Aanleiding
De provinciale weg N201 is al vele jaren de weg met het hoogste aantal
voertuigverliesuren in de provincie Utrecht. De vele verbeteringen en
aanpassingen die in de loop der jaren aan de N201 zijn doorgevoerd
hebben wel een positief effect gehad op de doorstroming, maar deze
hebben de doorstromingsproblemen niet volledig kunnen oplossen. De
verwachting is dat de doorstromingsproblemen in de toekomst alleen
maar verder zullen toenemen als gevolg van economische en
ruimtelijke ontwikkelingen. In deze rapportage zijn knelpunten op de
N201 in Utrecht beeld gebracht om in de toekomst als basis te dienen
om oplossingsrichtingen te formuleren en kan als vertrekpunt worden
gezien voor het programma Toekomst N201.

Resultaten verkeerafwikkeling
Van alle ochtendspits resultaten zijn er drie trajecten die een knelpunt
vormen. De trajecten 4, 11 en 12 allen in westelijke richting.

Analyse
De huidige afwikkelingskwaliteit op de N201 is zichtbaar gemaakt op
verschillende momenten van de dag en dagen van de week. Dit is
uitgevoerd aan de hand van Floating Car Data (FCD). De data wordt
gevoed door alle gebruikers van mobiele Android & IOS-toestellen. De
afwikkelingskwaliteit is beoordeeld aan de hand van de streefsnelheid.
Deze is de helft van de free flow snelheid tussen 11.00-14.00u. De
gereden snelheid mag maximaal 1x per week onder deze waarde
liggen.

Het vijfde percentiel toont nog de aanvullende trajecten 10 en 13, die de
geconstateerde knelpunten 11 en 12 omgrenzen. Van deze twee
trajecten is voornamelijk traject 10 nog een aandachtspunt. De mediaan
en het 20e percentiel van dit deeltraject hebben een duidelijke
vertraging gedurende de ochtendspits.

Naast de snelheidsanalyse van de verschillende trajecten toetsen we de
verkeersafwikkeling van de kruispunten op de N201. Op basis van
gegevens uit de verkeersregelingen is het overstaan van autoverkeer,
de roodlichtnegatie en wachttijden voor het auto en fietsverkeer per
kruispunt in beeld gebracht.

Traject 11 komt bij de mediaan direct als knelpunt naar voren. Gevolgd
door aangrenzend traject 12 die vergelijkbare resultaten vertoont met
alleen vertraging tijdens de ochtendspits, gedurende rest van de dag
zijn de snelheden vrij constant. De tegenrichting van beide trajecten
vertonen geen opvallende vertragingen.
Traject 4 in westelijke richting is een knelpunt en heeft vertragingen
tijdens de ochtend en de avondspits.

Tijdens de avondspits zijn vier trajecten die als knelpunt naar voren
komen namelijk de trajecten 3, 4, 8 en 9. Primair komen de trajecten 8
& 9 beiden in oostelijke richting naar voren. De gemiddelde snelheden
bij de mediaan dalen tot 18,3km/u op traject 8 en 27,3km/u bij traject 9.
Traject 3 in oostelijke richting komt op 0.2km/u niet naar voren in de
mediaan maar in het 20e percentiel wordt de streefsnelheid wel
overschreden hetgeen betekent dat dit een knelpunt is.
Deeltraject 4 in westelijke richting komt naar voren als knelpunt tijdens
de ochtend- en avondspits. Tijdens de avondspits overschrijdt de
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mediaan net niet de streefwaarde van 28 km/u maar doet het 20e
percentiel dat wel met een gemiddelde snelheid van 25.5km/u.
In het vijfde percentiel lichten nog de deeltrajecten 1 in oostelijke
richtingen en deeltraject 8 in westelijke richting op. Bij beide trajecten
bevat de mediaan een lichte maar niet zorgelijke daling. Alleen het
vijfde percentiel overschrijdt de streefwaarde. Dit betekent niet dat het
meer dan 1x per week plaatsvindt en kunnen deze deeltrajecten niet als
knelpunt worden aangemerkt, maar zijn beide wel een aandachtspunt.
Opvallend is dat alle knelpunten in de ochtendspits westelijk
georiënteerd zijn en de knelpunten in de avondspits de meesten
oostelijk georiënteerd. Een uitzondering in de avondspits is traject 4
welke in de ochtend- en avondspits een knelpunt vormt.
Resultaten knelpuntanalyse
In de knelpuntanalyse is een duidelijke relatie met de
verkeersafwikkeling terug te vinden. In de ochtendspits voldoet het
kruispunt N201-N402 niet aan de meeste indicatoren, dit is terug te zien
in de verkeersafwikkeling op traject 11 en 12. In de avondspits is
ditzelfde terug te zien voor het kruispunt N201-Hofland. Dit scoort op
alle indicatoren slecht en heeft vermoedelijk een directe relatie met de
verkeersafwikkeling op traject 3 en 4.
Wat betreft de cyclustijd voldoet 1 van de kruispunten niet aan de
streefwaarde van 120 seconden:
■ Provincialeweg N201 - Ingenieur Enschedeweg N212
Voor nog een tweetal kruispunten komt de cyclustijd dicht in de buurt
van de streefwaarde:
■ Provincialeweg N201 – westelijke aansluiting A2

■ Provincialeweg N201 – Hofland.
Op 4 van de 11 kruispunten hebben voertuigen gemiddeld te maken
met meer dan 1 stop, waarmee sprake is van ‘overstaan’. Het betreft de
volgende kruispunten:
■ Provincialeweg N201 – westelijke aansluiting A2 (richting Utrecht)
■ Provincialeweg N201 – Rijksstraatweg N402 (Loenen aan de Vecht)
■ Provincialeweg N201 – Loenenseweg
■ Provincialeweg N201 – Veenweg
Op alle kruispunten, waar gegevens van zijn, treedt gedurende de
gehele dag roodlichtnegatie op. Voor een deel is de registratie van
roodlichtrijders toe te schrijven aan lange voertuigen al dan niet in
combinatie met een relatief lage snelheid. Kruispunten waarop
roodlichtnegatie bovengemiddeld (meer dan 3 keer per uur) vaak
voorkomt zijn:
■ Provincialeweg N201 – westelijke aansluiting A2
■ Provincialeweg N201 – Hofland.
■ Provincialeweg N201 – Loenenseweg
■ Provincialeweg N201 – Rijksstraatweg (Loenersloot)
■ Mijdrechtse Zuwe N201 - Mijdrechtse Zuwe N196
Één kruispunt op de N201 voldoet niet aan de criteria ten aanzien van
de fietsoversteekbaarheid. Op het kruispunt N201 – Hofland voldoen
beide oversteken niet aan de maximale wachttijd voor een
hoofdfietsroute. De overige kruispunten voldoen allemaal wel.
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Bijlage 1
Resultaten
snelheidsanalyse per
wegvak

Route 1 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

1426 m
36.9

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.23513000406,4.8529900011838

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

73.8

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100

80

60 Snelheidsprofiel traject 1 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 1 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (36.9)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (36.9)

200.3%

191.9%

169.6%

117.6%

mediaan snelheid
73.9

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

70.8

62.6

43.4

22:00

23:00

Route 2 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

1044 m
36.4

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.228490004056,4.84429000117477

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

72.7

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00
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11:00
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Snelheid [km/uur]
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60 Snelheidsprofiel traject 2 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 2 (Gemiddelde werkdag)
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0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (36.35)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (36.35)

183.2%

171.4%

193.1%

182.9%

mediaan snelheid
66.6

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

62.3

70.2

66.5

22:00

23:00

Route 3 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

2518 m
33.1

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2161300040485,4.87133000120125

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

66.2

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
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16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]
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60 Snelheidsprofiel traject 3 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 3 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (33.1)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (33.1)

181.3%

151.7%

100.6%

74.0%

mediaan snelheid
60.0

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

50.2

33.3

24.5

22:00

23:00

Route 3 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

2518 m
33.7

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2161300040485,4.87133000120125

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

67.3

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]
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80

60 Snelheidsprofiel traject 3 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 3 (Gemiddelde werkdag)
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20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (33.65)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (33.65)

189.3%

177.1%

191.1%

181.0%

mediaan snelheid
63.7

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

59.6

64.3

60.9

22:00

23:00

Route 4 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

712 m
27.2

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2157200040482,4.88154000121146

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

54.3

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
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06:00

07:00

08:00

09:00
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Snelheid [km/uur]
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60 Snelheidsprofiel traject 4 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 4 (Gemiddelde werkdag)
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20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (27.15)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (27.15)

188.2%

176.8%

177.9%

165.0%

mediaan snelheid
51.1

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

48

48.3

44.8

22:00

23:00

Route 4 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

712 m
28.0

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2157200040482,4.88154000121146

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

55.9

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]
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60 Snelheidsprofiel traject 4 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 4 (Gemiddelde werkdag)
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0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (27.95)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (27.95)

129.9%

88.7%

116.3%

91.2%

mediaan snelheid
36.3

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

24.8

32.5

25.5

22:00

23:00

Route 5 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

1532 m
33.0

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2159900040483,4.90395000123391

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

65.9

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]
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60 Snelheidsprofiel traject 5 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 5 (Gemiddelde werkdag)
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0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (32.95)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (32.95)

186.3%

174.5%

181.5%

170.3%

mediaan snelheid
61.4

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

57.5

59.8

56.1

22:00

23:00

Route 5 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

1532 m
33.5

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2159900040483,4.90395000123391

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

66.9

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]
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80

60 Snelheidsprofiel traject 5 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 5 (Gemiddelde werkdag)

40
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0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (33.45)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (33.45)

185.9%

169.2%

173.7%

152.2%

mediaan snelheid
62.2

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

56.6

58.1

50.9

22:00

23:00

Route 6 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

2101 m
36.3

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2176300040492,4.93423000126431

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

72.6

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]
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80

60 Snelheidsprofiel traject 6 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 6 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (36.3)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (36.3)

180.7%

145.2%

190.1%

180.2%

mediaan snelheid
65.6

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

52.7

69

65.4

22:00

23:00

Route 6 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

2101 m
36.4

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2176300040492,4.93423000126431

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

72.8

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
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16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]
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60 Snelheidsprofiel traject 6 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 6 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (36.4)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (36.4)

196.7%

189.8%

181.0%

155.2%

mediaan snelheid
71.6

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

69.1

65.9

56.5

22:00

23:00

Route 7 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

3429 m
37.2

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2229100040522,4.98330000131369

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

74.3

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
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16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100
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60 Snelheidsprofiel traject 7 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 7 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (37.15)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (37.15)

177.4%

153.7%

188.7%

159.9%

mediaan snelheid
65.9

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

57.1

70.1

59.4

22:00

23:00

Route 7 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

3429 m
37.8

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2229100040522,4.98330000131369

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

75.6

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]
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80

60 Snelheidsprofiel traject 7 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 7 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (37.8)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (37.8)

198.9%

194.4%

165.3%

136.8%

mediaan snelheid
75.2

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

73.5

62.5

51.7

22:00

23:00

Route 8 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

366 m
27.2

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2239000040527,4.98839000131883

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

54.4

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]
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80

60 Snelheidsprofiel traject 8 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 8 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (27.2)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (27.2)

191.2%

179.0%

67.3%

43.4%

mediaan snelheid
52.0

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

48.7

18.3

11.8

22:00

23:00

Route 8 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

366 m
22.5

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2239000040527,4.98839000131883

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

44.9

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100

80

60 Snelheidsprofiel traject 8 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 8 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (22.45)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (22.45)

200.4%

190.2%

157.7%

105.1%

mediaan snelheid
45.0

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

42.7

35.4

23.6

22:00

23:00

Route 9 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

771 m
32.4

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2264600040543,4.99885000132942

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

64.7

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]
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80

60 Snelheidsprofiel traject 9 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 9 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (32.35)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (32.35)

182.1%

170.0%

84.4%

71.1%

mediaan snelheid
58.9

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

55

27.3

23

22:00

23:00

Route 9 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

771 m
28.6

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2264600040543,4.99885000132942

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

57.1

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100

80

60 Snelheidsprofiel traject 9 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 9 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (28.55)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (28.55)

180.7%

161.5%

183.9%

165.7%

mediaan snelheid
51.6

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

46.1

52.5

47.3

22:00

23:00

Route 10 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

969 m
30.5

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2247400040531,5.01266000134317

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

61.0

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100

80

60 Snelheidsprofiel traject 10 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 10 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (30.5)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (30.5)

182.3%

172.8%

169.8%

159.3%

mediaan snelheid
55.6

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

52.7

51.8

48.6

22:00

23:00

Route 10 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

969 m
29.0

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2247400040531,5.01266000134317

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

57.9

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100

80

60 Snelheidsprofiel traject 10 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 10 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (28.95)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (28.95)

127.1%

110.2%

182.7%

163.7%

mediaan snelheid
36.8

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

31.9

52.9

47.4

22:00

23:00

Route 11 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

1043 m
33.6

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2275500040547,5.02717000135782

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

67.2

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100

80

60 Snelheidsprofiel traject 11 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 11 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (33.6)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (33.6)

185.7%

175.0%

178.6%

166.7%

mediaan snelheid
62.4

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

58.8

60

56

22:00

23:00

Route 11 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

1043 m
31.3

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2275500040547,5.02717000135782

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

62.5

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100

80

60 Snelheidsprofiel traject 11 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 11 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (31.25)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (31.25)

95.7%

65.3%

186.9%

171.5%

mediaan snelheid
29.9

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

20.4

58.4

53.6

22:00

23:00

Route 12 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

766 m
31.1

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2288500040555,5.03809000136882

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

62.1

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100

80

60 Snelheidsprofiel traject 12 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 12 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (31.05)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (31.05)

200.3%

191.6%

195.5%

184.5%

mediaan snelheid
62.2

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

59.5

60.7

57.3

22:00

23:00

Route 12 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

766 m
28.1

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2288500040555,5.03809000136882

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

56.1

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100

80

60 Snelheidsprofiel traject 12 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 12 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (28.05)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (28.05)

164.3%

73.8%

196.4%

182.5%

mediaan snelheid
46.1

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

20.7

55.1

51.2

22:00

23:00

Route 13 (gemiddelde werkdag, oostelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

1526 m
36.1

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2350800040591,5.057970001389

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

72.2

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100

80

60 Snelheidsprofiel traject 13 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 13 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (36.1)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (36.1)

196.7%

188.4%

194.5%

184.8%

mediaan snelheid
71.0

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

68

70.2

66.7

22:00

23:00

Route 13 (gemiddelde werkdag, westelijke richting)
Lengte traject (m)
Streefsnelheid (km/u)
Google Maps link

1526 m
34.3

Freeflowsnelheid (11-14)

http://maps.google.com/maps?q=52.2350800040591,5.057970001389

5e en 95e percentiel

20e en 80e percentiel

Streefsnelheid
120

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

68.6

Snelheid 2017

Freeflowsnelheid (11-14)
05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Snelheid 5 t/m 19 maart
15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Snelheid [km/uur]

100

80

60 Snelheidsprofiel traject 13 (gemiddelde werkdag)
Snelheid op traject 13 (Gemiddelde werkdag)

40

20

0

Ochtendspits (8:00)
Verhouding tot streefwaarde (34.3)

Avondspits (17:00)
Verhouding tot streefwaarde (34.3)

194.2%

170.8%

195.0%

184.0%

mediaan snelheid
66.6

20e percentiel

mediaan snelheid

20e percentiel

58.6

66.9

63.1

22:00

23:00

Vestiging Amsterdam
De Ruyterkade 143
1011 AC Amsterdam
T (020) 420 92 17
F (020) 420 63 47

www.goudappel.nl
goudappel@goudappel.nl

