
Memorandum [f] ARS I Traffic & Transport Technology 

Aan: 

Van: 

Datum: 28-06-2010 

Onderwerp: Gemeten intensiteiten tijdens Slim Prijzen Waa/brug 

1. lnleiding 

Als reactie op onderstaande tabel1zullen in dit memorandum de door Ars T&TT gemeten intensitei
ten op de Waalbrug worden gepresenteerd. 

tabe/1: Scan intensiteiten Waalbrug 

Geoevens 
[p~eriode Verandering Gemiddelde van Waalbrug n-z Gemiddelde van Waalbrug z-n 
OS 0-situatie 

slimprijzen 
slimprijzen + variabele cyclustijd 

Totaal OS 
AS 0-situatie 

slimprijzen 
slimprijzen + variabele cyclustijd 

Totaa!AS 
Eindtotaal 

0-situatie: peri ode van 13-04-2009 tot 7-09-2009 
slimprijzen: periodevan 7-09-2009 tot 14-09-2009 
slimprijzen + variabele cyclustijd: periode van 14-09-2009 tot 5-07-2010 

2. Meetsituatie 
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De 2 camera's waarmee de intensiteiten bepaald zijn, bevinden zich op onderstaande locatie in figuur 
1, en meten op twee banen het verkeer Nijmegen in (van noord naar zuid). 

figuur 1: locatie camera :S aangegeven door 8, verkeer van noord naar zuid wordt geregistreerd 
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De gehanteerde spitstijden zijn: 

• Ochtendspits van 07.00 uur tot 10.00 uur. 
• Avondspits van 15.00 uur tot 19.00 uur. 

Bij het bepalen van het referentieniveau zijn in de nulmeting de 5 minuten voor en na de spits ook 
meegenomen (voordelig voor de eventuele deelnemers). Om een goede vergelijking te maken met de 
nulsituatie zijn in de huidige resultaten deze 10 extra minuten per spits ook meegenomen (in lijn oak 
met aile voortgangsrapportages, waarin deze 10 extra minuten oak zijn meegenomen). De tijden 
waarop de intensiteiten (de sam van beide rijstroken) zijn gemeten zijn: 

• Ochtend van 06.55 - 10.05 uur 
• Avond van 14.55-19.05 uur 

In de onderstaande tabel staan de periodes waarvan de intensiteiten gepresenteerd zullen worden. 
De eerste kolom is de eerste dag van de week die in kolom 2 staat (200920 is jaar 2009 week 20), en 
in de derde kolom staat de beloningsperiode waar de betreffende week deel uit maakt. 

Er zijn aileen intensiteiten gegeven van dagen waarop oak daadwerkelijk beloning kon worden ver
diend, dagen in het weekend of vakantiedagen zijn niet meegerekend. 

tabel 2: meetperiodes 

startdatufu:R"lrlcide ~ , jaar:...weekl')r J:'!!!rtode p_ ~, startdatum periode jaar;_weeknr periodetL 
11-May-09 200920 0 11-Jan-10 201002 5 

25-May-09 200922 0 18-Jan-10 201003 5 

8-Jun-09 200924 0 25-Jan-10 201004 5 

15-Jun-09 200925 0 1-Feb-10 201005 6 
22-Jun-09 200926 0 8-Feb-10 201006 6 

7-Sep-09 200937 1 15-Feb-10 201007 6 

14-Sep-09 200938 1 22-Feb-10 201008 6 

21-Sep-09 200939 1 1-Mar-10 201009 6 

28-Sep-09 200940 1 8-Mar-10 201010 7 

5-0ct-09 200941 2 15-Mar-10 201011 7 
12-0ct-09 200942 2 22-Mar-10 201012 7 
2-Nov-09 200945 2 29-Mar-10 201013 7 
9-Nov-09 200946 2 6-Apr-10 201014 8 

16-Nov-09 200947 3 12-Apr-10 201015 8 
23-Nov-09 200948 3 19-Apr-10 201016 8 

30-Nov-09 200949 3 26-Apr-10 201017 8 

7-Dec-09 200950 3 10-May-10 201019 9 
14-Dec-09 200951 4 17-May-10 201020 9 
4-Jan-10 201001 5 25-May-10 201021 9 

3. Gemeten intensiteiten 

In figuur 2 is de gemiddelde intensiteit in de ochtendspits per uur per dag te zien. Elke blauwe stip is 
een dag. De walk met punten rand mei 2009 is de nulmeting, met een gemiddel<!f! intensiteit van iets 
minder dan 2000 kentekens per uur per dag in de ochtendspits. Totaal gaat het d~J,s om ongeveer 
6000 passerende auto's per spits per dag. Het gemiddelde van die nul-intensiteit i~.als blauwe lijn 
door de hele figuur te zien. Opvallend is dat bij het begin van het project in septembE!r 2009 de totale 
intensiteit in de ochtendspits flink afneemt door het aantal mijdingen van de deelnemers. Maar gaan
deweg worden deze gaten opgevuld door andere weggebruikers (de zogenaamde "latente vraag"), 
terwijl de deelnemers wei de spits blijven mijden (zie aile Voortgangsrapportages voor Slim Prijzen 
Waalbrug). 
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g 
8. 

Gemiddelde intensiteit ochtendspits per uur per dag 
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figuur 2: gemidde/de intensiteit ochtendspits per uur per dag 

Gemiddelde intensiteit avondspits per uur per dag 
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figuur 3: gemidde/de intensiteit avondspits per uur per dag 

In figuur 3 is de gemiddelde intensiteit in de avondspits per uur per dag te zien. Weer wordt de inten
siteit van een dag weergegeven met een punt, en de gemiddelde intensiteit van de nulmeting is weer
gegeven met een rode lijn. Een afname van de intensiteit tijdens het project is duidelijk te zien. 

In figuur 4 is de gemiddelde intensiteit per uur per week te zien, eventuele uitschieters naar beneden 
(intensiteiten lager dan 1500 kentekens per uur) zijn niet meegenomen. Ook hier zijn dezelfde trends 
te zien als in de voorgaande figuren: een grate afname van de intensiteit in de avondspits vergeleken 
met de nulmeting, en voor de ochtendspits in het begin een sterke afname, en later gaat dat weer iets 
omhoog. De gemiddelde intensiteit over de beloningsperiode vergeleken met de nulmeting laat een 
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relatieve afname van de intensiteit van de ochtendspits zien van meer dan 3%, voor de avondspits is 
de afname meer dan 10%. 

Gemiddelde intensiteit per uur per week 
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figuur 4: gemiddelde intensiteit per uur per week 

4. Conclusie 

De belangrijkste conclusie die uit deze intensiteiten te trekken is, is dat de intensiteit ten opzichte van 
de nulmeting afgenomen is, voor de ochtendspits met ruim 3% (van gemiddeld 1988 kentekens per 
uur per dag in de nulmetingsperiode naar 1926 tijdens de beloningsperiode), voor de avondspits met 
ruim 10% (van gemiddeld 2190 kentekens per uur per dag tijdens de nulmeting naar 1954 tijdens de 
beloningsperiode ). 

5. Onduidelijkheden met betrekking tot intensiteiten uit gescande tabel 

Om de gemeten intensiteiten uit de verschillende bronnen correct te vergelijken, zou er nog wat extra 
informatie bij de gescande tabel praktisch zijn, met betrekking tot: 

Gehanteerde spitstijden (ochtend/avond) 
Locatie van de gemeten intensiteiten 

• Methode van meten (en eventuele onzekerheid) 
• Welke dagen van de week is er gemeten (weekenden wel/niet, evt vakantiedagen) 
• Eenheid van intensiteit (per uur, per dag, per rijstrook) 
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