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Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van 
mobiliteit die doorwerken in het beleid. Als zelfstandig instituut binnen het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maakt het KiM 
strategische verkenningen en beleidsanalyses. De inhoud van de 
publicaties van het KiM behoeft niet het standpunt van de minister en de 
staatssecretaris van IenW weer te geven.  
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Samenvatting 
 
De ontwikkeling van het reistijdverlies en de verkeersomvang op rijkswegen wordt 
door Rijkswaterstaat (RWS) bepaald met gegevens van vaste meetpunten in het 
wegdek. Voor de voorbereiding en evaluatie van het beleid is ook informatie nodig 
over de ontwikkeling van het reistijdverlies en van de verkeersomvang op 
provinciale en doorgaande gemeentelijke wegen. In dit rapport wordt beschreven op 
welke wijze het reistijdverlies en de verkeersomvang door het KiM bepaald zijn over 
de periode 2014-2016. Hierbij is gebruik gemaakt van data van rijkswegen, 
provinciale en doorgaande gemeentelijke wegen van mobiele bronnen (INRIX) en 
van vaste meetpunten van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). 
Het NDW beheert de gegevens van vaste meetpunten van rijk, provincies en 
gemeenten en koopt data van mobiele bronnen in voor I&W (INRIX) en 
wegbeheerders (BeMobile vanaf februari 2017). Het KiM heeft de resultaten in 
hoofdlijnen reeds gepubliceerd in Mobiliteitsbeeld 2017 en in het rapport 
Bruikbaarheid van floating car data voor beleidsonderzoek (KiM, 2017b). Deze 
notitie geeft technische achtergrondinformatie over de totstandkoming van deze 
resultaten.  
 
Door de rijsnelheden van INRIX 2014-2016 per subsegment van maximaal 160 
meter te koppelen aan intensiteiten die beschikbaar zijn met vaste meetpunten via 
de NDW bleek het mogelijk de ontwikkeling van congestie op rijks-, provinciale en 
doorgaande gemeentelijke wegen te monitoren.  
 
Om inzicht te krijgen in de validiteit van de gegevens van mobiele (INRIX) en vaste 
bronnen (NDW) zijn de snelheden van beide bronnen vergeleken. Ofschoon 
snelheden bepaald op basis van INRIX-data en op basis van detectordata uit de 
NDW vooral in het interval tussen 30 en 110 km/uur goed met elkaar 
overeenkomen, zijn er te veel trendbreuken in de door INRIX gemeten snelheden 
om hiermee de ontwikkeling van de gemiddelde snelheid over de tijd mee te 
bepalen. De maandelijkse ontwikkeling van 2014-2016 van het reistijdverlies per 
voertuig op basis van INRIX en NDW vertoont wel een vergelijkbaar patroon. 
Bovendien is de ontwikkeling van het reistijdverlies op het hoofdwegennet zoals 
bepaald op basis van INRIX- en NDW-data vergelijkbaar met de ontwikkeling van 
het reistijdverlies bepaald op basis van de vaste meetpunten van RWS. De 
verschillen tussen beide patronen kunnen (deels) toegeschreven worden aan 
veranderingen in definitie van segmenten, veranderingen in het algoritme en aan 
verschillen in de selectie van wegsegmenten die in de analyse meegenomen worden 
en het deels gebruik van een algemeen intensiteitsprofiel.  
 
Hoewel floating car data veelbelovend lijken voor beleidsonderzoek, blijkt uit 
analyses uitgevoerd met gegevens van INRIX dat floating car data voor dit doel 
soms niet representatief en consistent in de tijd zijn. Dit bleek eerder al uit analysen 
van data andere mobiele bronnen (KiM, 2017b). Vanwege de met INRIX-data 
uitgevoerde controles, correcties en validaties en de combinatie met andere bronnen 
wordt de combinatie van INRIX-data met NDW-data wel geschikt bevonden om de 
jaarlijkse ontwikkeling van het reistijdverlies op hoofdwegen, provinciale en 
gemeentelijke wegen tamelijk nauwkeurig te bepalen. De betrouwbaarheid kan nog 
verbeteren indien relatief kleine vertekeningen m.b.t. vertraging, correlatie, 
veranderingen in definitie van segmenten, veranderingen in het algoritme, e.d. 
opgehelderd en vermeden kunnen worden en indien de intensiteitsprofielen van 
regionale en doorgaande gemeentelijke wegen worden bepaald op basis van een 
groter aantal meetpunten en er meer inzicht komt in de representativiteit hiervan 
voor alle regionale en doorgaande gemeentelijke wegen. 
 
Zoals in de hierboven genoemde documenten reeds gepubliceerd is, laten de 
gegevens van INRIX en NDW  een toename zien van 11 procent van de 
verkeersomvang op provinciale en doorgaande gemeentelijke wegen in de periode 
van 2014 tot 2016 en een toename van 50 procent van het reistijdverlies. Op 
rijkswegen is de toename in dezelfde periode 5 procent voor de verkeersomvang en 
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41 procent voor het reistijdverlies (volgens opgave van RWS met vaste meetpunten 
is dit respectievelijk 5 procent en 35 procent). Bij de interpretatie van de verschillen 
in ontwikkeling in reistijdverlies tussen rijkswegen, provinciale en doorgaande 
gemeentelijke wegen dient wel bedacht te worden dat het gaat om verschillende 
typen verplaatsingen (b.v. in afstand) en typen wegen (b.v. in lengte).      
 
De reistijdverliezen op provinciale en gemeentelijke wegen zijn sterk geconcentreerd 
in de grote steden vooral in de Randstad en Noord-Brabant. Daar hebben tussen 
2014 en 2016 ook de grootste toenames van de reistijdverliezen plaatsgevonden. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
Voor het bepalen van het reistijdverlies en de verkeersomvang op rijkswegen zijn 
gegevens beschikbaar van detectielussen in het wegdek van Rijkswaterstaat. De 
resultaten hiervan worden periodiek gepubliceerd door Rijkswaterstaat in 
publieksrapportages (RWS, 2017) en door KiM in het jaarlijkse Mobiliteitsbeeld (KiM, 
2017a).  
 
Het bepalen van het reistijdverlies en de verkeersomvang op provinciale en 
gemeentelijke wegen is tot op heden niet mogelijk gebleken op basis van bestaande 
bronnen. Naast de gebruikelijke bronnen zoals telgegevens van detectielussen zijn 
de laatste jaren floating car data beschikbaar gekomen (KiM, 2017b). Floating car 
data zijn data die zijn afgeleid uit mobiele bronnen: bronnen die zich in een voertuig 
bevinden en regelmatig signalen uitzenden over hun positie en snelheid. Het gaat 
bijvoorbeeld om de signalen van in-carnavigatiesystemen, mobiele telefoons, 
reisapps op smartphones, fleetmanagementsystemen en ‘connected cars’ (auto’s 
met een internetverbinding). In een eerder onderzoek van KiM is nagegaan of het 
bepalen van reistijdverlies op provinciale een gemeentelijke wegen wel mogelijk was 
door het gecombineerde gebruik van gegevens van overheden die via de Nationale 
Databank Wegverkeersgegevens (NDW) geleverd kunnen worden, en “floating car 
data” van HERE van 2011-2014. Hieruit bleek dat de snelheidsgegevens die HERE 
leverde, teveel inconsistenties tussen opeenvolgende perioden bevatten (MuConsult, 
2016).   
 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van data van rijkswegen, provinciale en 
doorgaande gemeentelijke wegen van mobiele bronnen (INRIX) en van vaste 
meetpunten van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Het NDW 
beheert de gegevens van vaste meetpunten van rijk, provincies en gemeenten en 
koopt data van mobiele bronnen in voor I&W (INRIX) en wegbeheerders (BeMobile 
vanaf februari 2017). In 2016 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(via NDW) nieuwe floating car data over de periode 2014 – 2016 aangekocht van de 
firma INRIX. In dit technisch rapport wordt beschreven of met behulp van deze en 
andere bestaande data het wel mogelijk is om het reistijdverlies en de 
verkeersomvang te bepalen op provinciale en doorgaande gemeentelijke wegen in 
Nederland. Het KiM heeft de resultaten in hoofdlijnen reeds gepubliceerd in 
Mobiliteitsbeeld 2017 en in het rapport Bruikbaarheid van floating car data voor 
beleidsonderzoek.  

1.2 Opbouw van de notitie 
Na een beschrijving van de vraagstelling (hoofdstuk 2) wordt de methodiek 
beschreven die gebruikt wordt voor het bepalen van het reistijdverlies, de 
rijsnelheid, de reistijd en de verkeersomvang met de gegevens ontvangen van NDW 
en INRIX (hoofdstuk 3). Vervolgens worden de resultaten van een validatie 
gepresenteerd. Hierin wordt een vergelijking gemaakt tussen snelheden en 
reistijdverliezen zoals bepaald met INRIX-data en met NDW lusdetector data 
(hoofdstuk 4). Daarna wordt de ontwikkeling van de verkeersomvang en het 
reistijdverlies op de diverse type wegen gepresenteerd (hoofdstuk 5). Ten slotte 
worden conclusies geformuleerd (hoofdstuk 6).    
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2 Vraagstelling 

Deze notitie geeft technische achtergrondinformatie over de totstandkoming van het 
onderzoek ter bepaling van het reistijdverlies op provinciale en doorgaande 
gemeentelijke wegen. Het KiM heeft de resultaten van dit onderzoek in hoofdlijnen 
reeds gepubliceerd in Mobiliteitsbeeld 2017 en in het rapport Bruikbaarheid van 
floating car data voor beleidsonderzoek. 
 
Doel van dit onderzoek is het bepalen van de omvang en ontwikkeling van het 
reistijdverlies, de rijsnelheid, reistijd en de verkeersomvang op rijks-, provinciale en 
doorgaande gemeentelijke wegen in Nederland van 2014-2016. 
 
Voor het bepalen van het reistijdverlies en de verkeersomvang op rijkswegen zijn 
gegevens beschikbaar gebaseerd op detectielussen in het wegdek van 
Rijkswaterstaat. Nagegaan is of het reistijdverlies en de andere grootheden bepaald 
kunnen worden door snelheden van INRIX floating car data te koppelen aan de 
intensiteiten van NDW-detectorlussen. 
 
Alvorens deze koppeling uit te voeren is een validatie uitgevoerd van de INRIX-data. 
Deze bestaat ten eerste uit een vergelijking van de snelheden en de ontwikkeling 
hiervan gemeten met data van NDW  en INRIX. Ten tweede is een vergelijking 
gemaakt van de bepaling van reistijdverliezen op rijkswegen op de gebruikelijke 
wijze (met detectielussen van RWS) met het gecombineerde gebruik van NDW- en 
INRIX-data.   
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3 Methode 

3.1 Inleiding 
Begonnen is met het vergelijken van de rijsnelheden van INRIX en NDW. Eerst in 
een kleinere regio (Noord-Holland, omdat hiervan relatief veel data via NDW 
beschikbaar zijn) en daarna landelijk.  
 
Om te bepalen hoe om te gaan met verschillen, is nagegaan hoe de snelheden 
samenhangen met andere kenmerken van de waarnemingen: wegtype, tijdstip van 
de dag, locatie en periode.      
 
Daarnaast is nagegaan op welke wijze de koppeling het beste tot stand gebracht 
kan worden. 
 
3.2 Databronnen 
In dit project worden de volgende vier databronnen gebruikt: 
1. NDW-data van weggebonden detectoren 
2. INRIX floating car data 
3. Maximumsnelheden 
4. Netwerk shape file 
Deze bronnen worden hieronder verder toegelicht. 

3.2.1 NDW-data van weggebonden detectoren 
Voor de verkeersomvang en voor de validatie van snelheden van de floating car 
data wordt gebruik gemaakt van data van weggebonden detectoren (zoals 
lusdetectoren). Deze data worden verzameld door de wegbeheerders en beschikbaar 
gesteld via het NDW. 
 
Definities en eenheden 
De door de weggebonden detectoren gemeten waarden betreffen, per minuut, de: 
- Intensiteit: het aantal gepasseerde voertuigen,  
- Gemiddelde snelheid van de gepasseerde voertuigen (in km/uur). 
 
Niet elke detector meet zowel intensiteit als gemiddelde snelheid. Sommige 
detectoren meten maar één van deze waarden. Dit is afhankelijk van het type 
detector: er worden lusdetectoren, infrarooddetectoren, ANPR-camera’s en 
bluetoothdetectoren gebruikt. 
 
Locaties en ruimtelijke spreiding 
Een groeiend aantal wegbeheerders maakt hun meetgegevens via het NDW 
openbaar beschikbaar. De data is echter nog niet landelijk dekkend, met name niet 
op het onderliggend wegennet.  
 
Er kan een onderscheid worden gemaakt naar de volgende categorieën 
wegbeheerders: 
- Rijkswaterstaat, beheert het hoofdwegennet,  
- Provincies, 
- Waterschappen, 
- Gemeenten, 
- Overige wegbeheerders (o.a. Schiphol, havenbedrijven). 
Van deze wegbeheerders is er data beschikbaar van Rijkswaterstaat en van een 
selectie van provincies, gemeenten en enkele overige wegbeheerders. 
 
Figuur 3.1 geeft een overzicht van de ruimtelijke spreiding van de meetlocaties waar 
de detectoren zich bevinden. 
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3.2.2 INRIX floating car data 
Van INRIX zijn data verkregen van reistijden die zijn gemeten volgens het floating 
car principe: de locatie van apparatuur in voertuigen (‘probes’, zoals navigatie-
apparatuur en mobiele telefoons met navigatie-apps) wordt gevolgd en na projectie 
op een netwerk kunnen daar reistijden uit berekend worden. 
 
De gegevens van verschillende databronnen zijn door INRIX gecombineerd en door 
algoritmes bewerkt. De precieze werking van deze algoritmes wordt door INRIX niet 
openbaar gemaakt en evenmin wordt informatie verstrekt over het aantal 
onderliggende waarnemingen of over de karakteristieken van de probes waarop de 
snelheden gebaseerd zijn. 
 
Definities en eenheden 
De data zijn door INRIX aangeleverd met de volgende ruimtelijke uitsplitsingen: 
- INRIX XD-segmenten: door INRIX gedefinieerde wegsegmenten van maximaal 1,6 
km lang, richtingsafhankelijk, 
- INRIX XD-subsegmenten: 1/16de deel van een XD-segment (alle subsegmenten 
van een segment hebben dezelfde lengte). 

Figuur 3.1  
Locaties van 
beschikbare 
weggebonden 
detectoren, naar 
gemeten variabelen. 
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De indeling van de XD-segmenten wordt circa tweemaal per jaar aangepast. Hierbij 
zijn aanpassingen aan het wegennet verwerkt en tevens heeft in de periode 2014-
2016 stapsgewijs een verfijning van de segmentindeling plaatsgevonden: er zijn in 
de loop van deze drie jaren meer en gemiddeld kleinere XD-segmenten gekomen 
voor grotendeels hetzelfde fysieke wegennet. 
 
Voor de segmenten zijn per minuut de volgende meetwaarden beschikbaar: 
- snelheid (km/uur) en reistijd (seconden) per segment, waarbij missende 
waarden (minuten met onvoldoende gemeten voertuigen) zijn ingevuld door een 
inschatting op basis van historische gegevens of de lokale maximumsnelheid, 
- snelheid (km/uur) per subsegment, alleen voor minuten waarin 
daadwerkelijk meetwaarden beschikbaar zijn, 
- indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van de data. 
 
Locaties en ruimtelijke spreiding 
In de periode 2014 t/m 2016 zijn zes verschillende segmentindelingen gebruikt. Het 
aantal segmenten is in deze periode toegenomen van ruim 33.000 naar bijna 
56.000 (Tabel 3.1). Het wegennet dat gedekt wordt, is in deze periode weinig 
veranderd, de toename van het aantal segmenten komt dus door verfijning van de 
indeling en niet door uitbreiding van het gemeten wegennet. 
 
Niet alle segmenten hebben altijd data beschikbaar. Het optreden van missende 
data kan verschillende oorzaken hebben: 
- veranderingen in het fysieke netwerk kunnen er voor zorgen dat het 
gecodeerde netwerk niet meer correct is. Pas als er een nieuwe versie van de 
segmentdefinities in gebruik genomen wordt (tweemaal per jaar) wordt dit 
gecorrigeerd, 
- op subsegmentniveau is geen waarde beschikbaar indien er onvoldoende 
onderliggende waarnemingen zijn. Op segmentniveau worden missende waarden 
opgevuld met historische data of data op basis van de lokale maximumsnelheid, 
- tenslotte zijn er nog missende waarden die we tot datafouten kunnen 
rekenen.  
 
Aantal segmenten 1401 1402 1501 1502 1601 1602 
Drenthe 1560 1569 1840 2109 2613 2653 
Flevoland 1263 1260 1537 1817 2230 1887 
Friesland 1812 1869 2166 2494 3144 2745 
Gelderland 3671 3758 4542 5516 6715 7324 
Groningen 1552 1568 1873 2224 2797 2996 
Limburg 2349 2432 2704 3253 4434 4219 
Noord-Holland 4119 4217 4809 5653 7535 6746 
Noord-Brabant 4158 4186 4780 5690 7653 8391 
Overijssel 2001 2042 2387 2860 3414 3439 
Utrecht 2014 2030 2370 2776 3657 3709 
Zeeland 1217 1236 1591 1870 2313 2438 
Zuid-Holland 4918 4950 6125 7212 9352 9142 
Onbekend 
(rotondes) 2780 2863 1344 1007 57 167 
Totaal 33414 33980 38068 44481 55914 55856 

 
Figuur 3.2 toont de dekking van de INRIX XD-segmenten. Dit figuur is gebaseerd op 
versie 1601 van de XD-segmenten. 
 
  

Tabel 3.1  
Aantal INRIX XD-
segmenten per 
versie, naar 
provincie. 
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3.2.3 Maximumsnelheden 
Wettelijke maximumsnelheden worden gebruikt om de segmenten in 
wegcategorieën in te delen. De referentiesnelheid voor de reistijdverliezen verschilt 
op basis van de maximumsnelheid. Voor een goede vergelijking tussen jaren wordt 
een segment over de gehele tijdsperiode in dezelfde wegcategorie ingedeeld, zodat 
de referentiesnelheid ook gelijk blijft over de tijd. 
 
Data van maximumsnelheden zijn beschikbaar voor 2016. Voor dit onderzoek zijn 
de maximumsnelheden gebruikt met peildatum 1 januari 2016. De 
maximumsnelheid is gegeven per link van het Nationaal Wegenbestand. Tabel 3.2 
geeft de aantallen wegvakken in het Nationaal Wegenbestand en de verdeling over 
de maximumsnelheden. 
 

Figuur 3.2  
Netwerk van 
INRIX XD-
segmenten 
(versie 1601). 
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Maximum-
snelheid Gemeente Provincie 

 
Waterschap Rijkswaterstaat Overig Totaal 

Aantal 
wegvakken  925096 26624 

 
15921 16371 1348 985360 

Onbekend 4% 6%  3% 15% 8% 4% 

12 km/h 1% 0%  0% 0% 0% 1% 

30 km/h 64% 1%  2% 0% 26% 60% 

50 km/h 17% 17%  5% 2% 22% 16% 

60 km/h 12% 8%  85% 0% 39% 13% 

70 km/h 0% 3%  0% 3% 2% 0% 

80 km/h 2% 64%  5% 8% 1% 4% 

90 km/h 0% 0%  0% 0% 0% 0% 

100 km/h 0% 0%  0% 22% 1% 0% 

120 km/h 0% 0%  0% 24% 0% 0% 

130 km/h 0% 0%  0% 25% 0% 0% 

 
 
3.2.4 Netwerk shape file 
 
Om de diverse databestanden aan elkaar te koppelen, wordt een netwerk shape file 
gebruikt als intermediair. Er is gebruik gemaakt van de shape file van het Nationaal 
Wegenbestand (peildatum 1-1-2015). 
 
3.3 Koppeling INRIX- en NDW-data 
Om de verschillende databronnen (NDW-data, INRIX-data en maximumsnelheden) 
met elkaar te kunnen combineren, worden alle gekoppeld aan links van het 
Nationaal Wegenbestand (NWB). Voor de maximumsnelheden is er al een NWB link-
id in de data aanwezig en is de koppeling daardoor zeer eenvoudig. Voor de NDW- 
en INRIX-data wordt de koppeling hieronder toegelicht. 
 
3.3.1 Koppeling NDW-data aan het Nationaal Wegenbestand 
 
De meetlocaties van de NDW-data zijn gekoppeld aan het NWB op basis van de 
geografische coördinaten van de meetlocaties. De procedure waarmee dit gedaan is, 
is uitgebreid beschreven in bijlage A. Onderstaande beschrijving en tabellen geven 
de resultaten van de koppeling. 
 
De aantallen gekoppelde meetpunten zijn weergegeven in Tabel 3.3 en Tabel 3.4, 
respectievelijk uitgesplitst naar categorie wegbeheerder en naar provincie. 
Gemiddeld wordt 77 procent van de meetpunten gekoppeld aan het NWB. Het 
aandeel niet-gekoppelde meetpunten is zeer klein: minder dan een procent. Verder 
wordt 10 procent van de koppelingen niet gebruikt, omdat het invoegstroken 
betreft. Voor de resterende 12 procent zijn er meerdere koppelingen mogelijk die 
tot een ongeveer even goed resultaat leiden. 
 
Er zijn wel grote verschillen te zien tussen categorieën meetpunten. In Tabel 3.3 is 
op basis van de naamgeving van de meetpunten een onderscheid gemaakt naar 
categorieën wegbeheerder. 
 
Voor het hoofdwegennet (wegbeheerder RWS) wordt verreweg het hoogste 
percentage gekoppelde meetpunten behaald. De geografische coördinaten komen 
doorgaans zeer goed overeen met het NWB, zodat het aantal niet-gekoppelde 
meetpunten en het aantal twijfelgevallen (overig niet-gebruikte koppelingen) relatief 
klein zijn. 
 

Tabel 3.2  
Gekoppelde 
maximum-
snelheden aan 
het NWB  
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Op het onderliggend wegennet sluiten de geografische coördinaten minder goed aan 
op het NWB. Dit resulteert in met name een hoger percentage twijfelgevallen. Het 
aantal niet-gekoppelde meetpunten ligt naar verhouding wat hoger dan voor het 
hoofdwegennet, maar absoluut gezien gaat het nog steeds om kleine aantallen. Het 
komt ook op het onderliggend wegennet nog regelmatig voor dat verschillende 
telpunten dezelfde coördinaten hebben. Deze komen in onderstaande tabellen 
terecht in de categorie Invoegstroken, maar het kan ook een onnauwkeurigheid in 
de geografische coördinaten van de meetpunten betreffen. 
 
 
Aantal 
meetpunten 

Totaal Gekoppeld Niet 
gekoppeld 

Invoegstroken Overig niet 
gebruikt 

RWS 11408 9287 81,4% 22 0,2% 1205 10,6% 894 7,8% 
Provincie 1935 1059 54,7% 27 1,4% 165 8,5% 684 35,3% 
Gemeente/overig 1132 808 54,7% 7 0,6% 138 12,2% 179 15,8% 
Totaal 14475 11154 77,1% 56 0,4% 1508 10,4% 1757 12,1% 

 
In Tabel 3.4 is te zien dat er ook verschillen optreden tussen provincies. Dit komt 
deels door de specifieke locaties van de meetpunten in de verschillende provincies, 
maar ook door de wisselende beschikbaarheid van data van de decentrale 
overheden. 
 
  
Aantal 
meet-
punten 

Totaal Gekoppeld Niet 
gekoppeld 

Invoeg-
stroken 

Overig niet 
gebruikt 

Drenthe 266 184 69,2% 0 0,0% 56 21,1% 26 9,8% 
Flevoland 337 214 63,5% 5 1,5% 89 26,4% 29 8,6% 
Friesland 691 508 73,5% 14 2,0% 93 13,5% 76 11,0% 
Gelder-
land 

1625 1330 81,8% 1 0,1% 160 9,8% 134 8,2% 

Groningen 508 357 70,3% 2 0,4% 62 12,2% 87 17,1% 
Limburg 772 608 78,8% 3 0,4% 79 10,2% 82 10,6% 
Noord-
Holland 

2225 1739 78,2% 5 0,2% 283 12,7% 198 8,9% 

Noord-
Brabant 

2177 1862 85,5% 7 0,3% 101 4,6% 207 9,5% 

Overijssel 556 464 83,5% 2 0,4% 60 10,8% 30 5,4% 
Utrecht 2089 1310 62,7% 10 0,5% 171 8,2% 598 28,6% 
Zeeland 241 135 56,0% 1 0,4% 54 22,4% 51 21,2% 
Zuid-
Holland 

2988 2443 81,8% 6 0,2% 300 10,0% 239 8,0% 

Totaal 14475 11154 77,1% 56 0,4% 1508 10,4% 1757 12,1% 
 
Handmatige controle 
 
De koppelresultaten zijn voor de provincie Noord-Holland (die als testregio fungeert) 
steekproefsgewijs handmatig gecontroleerd. Er is gezorgd voor een goede spreiding 
op basis van het koppelresultaat: 34 gekoppelde meetpunten, 4 niet-gekoppelde 
meetpunten en 16 niet-gebruikte koppelingen. Er zijn zowel meetpunten op het 
hoofdwegennet als op het onderliggend wegennet zijn bekeken. 
 
Voor al deze 54 meetpunten is het koppelresultaat als zijnde correct beoordeeld. 
Voor de 34 gekoppelde meetpunten waren er geen aanwijzingen dat er een 
verkeerde link was gekoppeld. De 4 niet-gekoppelde meetpunten moeten fouten in 
de data (geografische coördinaten of rijrichting) betroffen hebben. En voor de 16 
niet-gebruikte koppelingen was het inderdaad onvoldoende duidelijk welke link 
gekoppeld zou moeten worden. 
 

Tabel 3.3  
Resultaat 
koppeling NDW-
meetpunten naar 
categorie 
wegbeheerder  
  
 

Tabel 3.4  
Resultaat 
koppeling NDW-
meetpunten naar 
provincie  
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Uit de handmatige controle kan geconcludeerd worden dat de koppelprocedure in 
ieder geval correct werkt. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat met de huidige 
data een beter koppelresultaat gehaald kan worden. Ook handmatige correcties 
zouden geen meerwaarde bieden. 
 
3.3.2 Koppeling INRIX-data aan het Nationaal Wegenbestand 
De XD-segmenten van INRIX zijn gecodeerd als OpenLR-data. Data gecodeerd 
volgens de OpenLR-standaard kan gekoppeld worden aan een netwerk. In bijlage B 
is de procedure beschreven waarmee de XD-segmenten aan het NWB gekoppeld 
zijn. Onderstaande beschrijving en tabellen geven de resultaten van de koppeling. 
 
De koppeling is apart uitgevoerd voor elk van de zes gebruikte versies van de INRIX 
XD-segmenten. Tabel 3.5 geeft een overzicht van de aantallen koppelingen per 
versie1. Het totale aantal segmenten neemt tussen deze versies sterk toe, met bijna 
50 procent. De percentages geslaagde en niet-geslaagde koppelingen blijven vrij 
constant tussen deze versies. Het gemiddelde koppelingspercentage van 95 procent 
is hoog. Er is ook maar een zeer klein deel van de koppelingen niet gebruikt omdat 
deze bij geautomatiseerde controle als onbetrouwbaar waren aangemerkt. 
 
 
Aantal 
segmenten 

Totaal Gekoppeld Niet 
gekoppeld 

Niet 
gebruikt 

1401 30634 28805 94,0% 1764 5,8% 65 0,2% 
1402 31117 29145 93,7% 1904 6,1% 68 0,2% 
1501 36724 35042 95,4% 1565 4,3% 117 0,3% 
1502 43474 41397 95,2% 1930 4,4% 147 0,3% 
1601 55857 53140 95,1% 2562 4,6% 155 0,3% 
1602 55689 52903 95,0% 2606 4,7% 180 0,3% 

 
In Tabel 3.6: Resultaat koppeling INRIX-segmenten versie 1601 naar provincie 
zijn de koppelresultaten uitgesplitst naar provincie. Er is wel enige variatie tussen de 
provincies, maar de verschillen zijn niet heel groot. 
 
 
Aantal 
meetpunten 

Totaal Gekoppeld Niet 
gekoppeld 

Niet 
gebruikt 

Drenthe 2613 2464 94,3% 146 5,6% 3 0,1% 
Flevoland 2230 2168 97,2% 55 2,5% 7 0,3% 
Friesland 3144 3054 97,1% 89 2,8% 1 0,0% 
Gelderland 6715 6409 95,4% 284 4,2% 22 0,3% 
Groningen 2797 2704 96,7% 86 3,1% 7 0,3% 
Limburg 4434 4125 93,0% 301 6,8% 8 0,2% 
Noord-
Holland 

7535 7158 95,0% 352 4,7% 25 0,3% 

Noord-
Brabant 

7653 7319 95,6% 311 4,1% 23 0,3% 

Overijssel 3414 3281 96,1% 123 3,6% 10 0,3% 
Utrecht 3657 3503 95,8% 135 3,7% 19 0,5% 
Zeeland 2313 2096 90,6% 214 9,3% 3 0,1% 
Zuid-Holland 9352 8859 94,7% 466 5,0% 27 0,3% 
Totaal 55857 53140 95,1% 2562 4,6% 155 0,3% 

 
 
 
 

                                                
1 Deze aantallen zijn exclusief kleine rotondes die volledig als één segment gecodeerd zijn. Deze segmenten 
hebben dezelfde start- en eindcoördinaten en zijn daarom moeilijk te koppelen met de gebruikte procedures. 
Segmenten met gelijke start- en eindcoördinaten vallen echter af voor het uitvoeren van de koppeling en zijn 
daarom niet opgenomen in Tabel 5. 

Tabel 3.5  
Resultaat 
koppeling INRIX-
segmenten naar 
versie  
  
 

Tabel 3.6  
Resultaat 
koppeling INRIX-
segmenten versie 
1601 naar 
provincie. 
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Handmatige controle 
De koppelresultaten zijn voor de provincie Noord-Holland steekproefsgewijs 
handmatig gecontroleerd. Het betreft 28 gekoppelde meetpunten, 10 niet-
gekoppelde meetpunten en 5 niet-gebruikte koppelingen. Zowel meetpunten op het 
hoofdwegennet als op het onderliggend wegennet zijn bekeken. 
 
De 28 gekoppelde meetpunten en de 5 niet-gebruikte koppelingen gaven het 
correcte resultaat. De 10 niet-gekoppelde meetpunten betroffen echter een 
probleem in het koppelscript. Na aanpassing van het koppelscript is de koppeling 
opnieuw uitgevoerd en zijn deze gevallen nogmaals gecontroleerd. De koppeling gaf 
toen wel een koppelresultaat voor deze segmenten. Aanvullend zijn nog enkele 
andere niet-gekoppelde segmenten gecontroleerd en dit betroffen inderdaad slecht 
te koppelen segmenten. 
 
3.3.3 Lengte van het netwerk 
De wegenkaart in figuur 5.1 laat zien welke provinciale en gemeentelijke wegen in 
het analysebestand opgenomen zijn. Uit het overzicht van de lengte van wegen in 
2016 (tabel 3.7) kan worden afgeleid dat de rijkswegen en de provinciale wegen 
vrijwel geheel gerepresenteerd in het analysebestand. Daarnaast is een substantieel 
deel van de gemeentelijke wegen opgenomen. Verondersteld wordt dat dit de 
belangrijkste doorgaande wegen betreft.     
 
   

Totaal In analyse-
bestand 

Rijkswegen Totaal 5340 4119 
 

Hoofdrijbaan 3051 
 

Provinciale 
wegen 

Totaal 7759 7724 
 

Hoofdrijbaan 6537 
 

 
Gescheiden rijbanen 898 

 

 
Ongescheiden rijbanen 5640 

 

 
Verbindingsbaan 374 

 

 
Overige rijbaan 847 

 

Gemeentelijke 
wegen 

Totaal  118995 6148 
 

Wegen met gescheiden rijbanen 3507 
 

 
Wegen met ongescheiden rijbanen 115488 

 

Waterschappen Totaal 7030 305 
 

Wegen met gescheiden rijbanen 105 
 

 
Wegen met ongescheiden rijbanen 6925 

 

 
 
 
3.4 Bepaling referentiesnelheden 
Voor het berekenen van een reistijdverlies is een referentiesnelheid nodig. Voor 
rijkswegen met een maximumsnelheid van 80 km/u of van 100 km/u of hoger 
gebruiken we respectievelijk een referentiesnelheid van 80 km/u en 100 km/u (tabel 
3.8). Voor de overige wegtypes gebruiken we de referentiesnelheden zoals bepaald 
door MuConsult in samenwerking met KiM (MuConsult, 2016). Hierbij is gekeken 
naar de feitelijk gereden snelheid op werkdagen tussen 10 en 15 uur afgerond op 
het eerste gehele getal van 5 km/uur onder de feitelijk gereden snelheid.  
 

Tabel 3.7  
Lengte van 
wegen in het 
analysebestand 
in 2016 (bron: 
CBS). 
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 Maximumsnelheid Referentiesnelheid 
Rijkswegen 100 km/u of meer 100 

80 km/u 80 
Provinciale en 
gemeentelijke wegen 

80 km/u 60 
70 km/u 55 
60 km/u 50 
50 km/u 45 

 
Referentiesnelheden zijn bepaald voor zes verschillende wegtypes2: vier types van 
provinciale en gemeentelijke wegen (met een lokale maximumsnelheid van 50, 60, 
70 en 80 km/u) en twee typen van hoofdwegen (met een lokale maximumsnelheid 
van 80 en 100+ km/u). Voor het bepalen van het reistijdverlies is gekozen voor een 
vaste referentiesnelheid per wegtype, omdat dit het mogelijk maakt om 
veranderingen over de jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wat het vervolgens 
mogelijk maakt om de effecten van beleidsmaatregelen te bepalen en met elkaar te 
kunnen vergelijken.  
 
 
  

                                                
2 Oorspronkelijk is er een onderscheid gemaakt naar 12 wegtypes. De vijf andere categorieën betroffen 
wegtypes met andere of onbekende maximumsnelheden, die in de praktijk nauwelijks voorkwamen. 

Tabel 3.8  
Wegklassen 
waarvoor een 
vergelijking is 
gemaakt tussen 
NDW- en INRIX-
snelheden en 
bijbehorende 
referentiesnelhed
en per wegklasse  
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3.5 Berekening omvang en ontwikkeling van reistijdverlies en 
verkeersomvang 
Na de validatiefase (die in het volgende hoofdstuk wordt beschreven) is het aantal 
voertuigverliesuren berekend op rijkswegen, provinciale en doorgaande 
gemeentelijke wegen met alle INRIX-subsegmenten (ca. >20.000) die over de hele 
meetperiode van 3 jaar beschikbaar waren en waarvan de definitie van het segment 
niet (of niet te veel) veranderd is gedurende deze periode. Omdat voor slechts een 
klein deel van de provinciale en gemeentelijke wegen intensiteiten gemeten 
intensiteiten beschikbaar zijn (tabel 3.9), wordt gebruik gemaakt van geschatte 
intensiteiten. Er is hierbij gebruik gemaakt van een gemiddelde intensiteit uit de 
(eerder gekoppelde) NDW-data per wegtype (naar maximumsnelheid) per kwartier 
voor elke individuele dag. Door combinatie van de INRIX-snelheden, de gemiddelde 
NDW-intensiteiten en de referentiesnelheden zijn vervolgens de voertuigverliesuren 
berekend. 
 
 
 Januari 2014 December 2016 
Provinciale wegen 400 536 
Gemeentelijke wegen 471 884 

 
 
In 2016 wordt met de toegepaste methodiek 70 miljoen uur reistijdverlies gemeten 
op de provinciale en doorgaande gemeentelijke wegen, waarvan gegevens 
beschikbaar waren. In dat jaar constateert Rijkswaterstaat 61 miljoen uur 
reistijdverlies op het hoofdwegennet. Hierbij dient wel bedacht te worden dat het 
om heel verschillende typen verplaatsingen (b.v. afstand) en wegen gaat en dat het 
hoofdwegennet veel minder strookkilometers betreft.      
 
 
 
  

Tabel 3.9  

Aantal meetpunten 
van intensiteiten 
(bron: NDW). 
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4 Validatie 

Om na te gaan of de jaarlijkse ontwikkeling van het reistijdverlies bepaald kan 
worden door vertragingen gemeten met INRIX-data te koppelen aan intensiteiten 
van NDW, is een validatie van de INRIX-snelheden uitgevoerd. Deze validatie 
bestond uit vier stappen. 

4.1 Validatie van snelheden 
Als eerste stap van de validatie is nagegaan in welke mate de snelheden van INRIX 
overeenkomen met die van NDW. INRIX levert een gemiddelde snelheid op 
wegsegmenten tot 1,6 kilometer en op 16 subsegmenten binnen elk segment. Deze 
subsegmenten hebben dus een typische lengte van 100 meter. Voor elke NDW-
detector is het corresponderende INRIX subsegment bepaald. Vervolgens is een 
vergelijking gemaakt tussen de NDW-detectorsnelheid en de INRIX-snelheid voor 
alle 36 maanden en elk kwartier van de dag in zoverre data beschikbaar waren.  
 
Hierbij bleek dat: 

− De snelheden op subsegmenten van INRIX circa 3 tot 7 minuten later 
veranderen dan die van NDW. 

− De rijsnelheden van INRIX van opeenvolgende minuten gecorreleerd zijn. 
− Elke ca. 6 maanden de definities van INRIX-segmenten veranderen, 

waardoor slechts weinig segmenten een gelijke lengte over de periode van 3 
jaar hebben. 

− Op hetzelfde moment dat de segmentdefinities veranderen, ook het 
algoritme waarmee gemiddelde snelheid berekend wordt uit de set van 
waargenomen snelheden van alle auto’s, ook verandert, hetgeen kan leiden 
tot een sprong in de free-flow snelheden tot enkele kilometers per uur. 

− De structuur van de datafiles onregelmatig is (mede door ontbrekende 
data).  

Om bovenstaande problemen te ondervangen zijn de INRIX-data met 5 minuten 
vervroegd en is uitgegaan van kwartiergemiddeldes. Daarnaast zijn alleen 
segmenten gebruikt waarvan data van de hele periode beschikbaar zijn en waarvan 
de lengte niet substantieel veranderde. Ook zijn correcties in snelheid toegepast 
vanwege mogelijke veranderingen in het onderliggende algoritme. Voor de validatie 
van de snelheden zijn de data van mei 2014 buiten beschouwing gelaten vanwege 
het ontbreken van veel data.      
 
De validatie is toegepast op 4125 locaties in de dataset, waarvan zich 162 locaties 
op provinciale wegen en 22 op gemeentelijke wegen bevonden en de overige op het 
hoofdwegennet. De vergelijkingen van snelheden zijn gemaakt voor elk kwartier 
over drie jaar, resulterend in bijna 250 miljoen datapunten. Er is daarom voldoende 
data beschikbaar om algemene conclusies te trekken over de vergelijking van de 
twee typen snelheidsberekeningen.  
 
Per maand en per wegtype (conform de indeling in Tabel 3.8) is bekeken wat de 
gemiddelde snelheid is volgens INRIX bij een zekere snelheid volgens de NDW-
lusdetectoren. Figuur 4.1 toont het resultaat voor het wegtype “rijksweg met een 
maximumsnelheid van 100 km/u or meer” in de maand december 2016. Figuren 
voor andere maanden en andere wegtypes zien er zeer vergelijkbaar uit. 
 
Uit deze stap ter validatie van snelheden van INRIX kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden: 

− Als een NDW-lusdetector een snelheid (gemiddelde over een kwartier) 
detecteert tussen de 30 en 110 km/uur, dan geeft INRIX gemiddeld 
ongeveer dezelfde snelheid. Relatief kleine verschillen tussen beide bronnen 
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in deze snelheidscategorie werken echter relatief sterk door in de totale 
snelheid (zie paragraaf 4.2).  

− Als een NDW-lusdetector een snelheid detecteert van minder dan 30 km/uur 
(hetgeen ongeveer 0,2 procent van de metingen voorkomt), dan geeft 
INRIX gemiddeld een hogere snelheid dan NDW. Bijvoorbeeld: als een NDW-
lusdetector een snelheid van ca. 10 km/uur meet, dan geeft INRIX 
(gemiddeld) een snelheid van ca. 20 km/uur. NDW-lusdetectoren vertonen 
een overschatting van de snelheden onder 30 km/uur. Het verschil is bij 30 
km/uur nog niet erg groot. Het verschil is groter bij lagere snelheden. Dit 
verklaart niet waarom de snelheden onder 30 km/uur van INRIX hoger zijn 
dan van NDW.  Het is ook mogelijk dat het verschil ontstaat doordat het 
INRIX-datafusie-algoritme voertuigen met een hele lage snelheid negeert. 
De onnauwkeurigheid van gps-metingen kan ook een rol spelen. Beide 
bronnen (INRIX en NDW) lijken bij snelheden onder 30 km/uur minder 
nauwkeurig te zijn. De precieze oorzaak van deze verschillen is niet bekend.   

− Als een NDW-lusdetector een snelheid detecteert van meer dan 110 km/uur 
dan geeft INRIX gemiddeld een lagere snelheid. Er zijn aanwijzingen dat het 
datafusie-algoritme van INRIX om de gemiddelde snelheid te bepalen uit de 
snelheden van de individuele voertuigen, niet goed werkt bij wegen met een 
variabele maximumsnelheid. Dit is een mogelijke verklaring voor het 
verschil tussen NDW en INRIX. 

 
 

 
 

4.2 Validatie van gemiddelde snelheden per maand 
In de tweede stap van de validatie is gekeken naar de gemiddelde snelheid. Hierbij 
is voor elke maand en voor elk wegtype gekeken naar de gemiddelde snelheid over 
alle kwartieren (zonder weging), zowel op basis van de NDW-lusdetectordata als op 
basis van de INRIX-data. Figuur 4.2 toont het verschil tussen deze beide snelheden 
voor vier typen wegen. Deze figuur laat zien dat dit verschil beperkt is en meestal 
niet groter is dan 4 km/u, waarbij de INRIX-gemiddelde snelheden dus iets hoger 
zijn dan de NDW-gemiddelde snelheden. Alleen bij hoofdwegen met een 
maximumsnelheid van 100 km/u of hoger komen grotere verschillen voor (tot 8 
km/uur).  
 
Het verloop van de verschillen verloopt duidelijk sprongsgewijs: in opeenvolgende 
maanden is het verschil meestal ongeveer gelijk, maar af en toe vindt er een sprong 

Figuur 4.1  
Samenhang tussen 
snelheden van NDW en 
INRIX op 3600 INRIX 
subsegmenten per 
kwartier op 
hoofdwegen met een 
maximumsnelheid van 
100 km/uur in 
december 2016 
(blauwe punten) 
vergeleken met 
perfecte correlatie 
(rode lijn).  
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plaats. Het moment van deze sprongen valt in enkele gevallen samen met de 
verandering van de INRIX-segmentdefinities en met een vermoedelijke verandering 
in het algoritme waarmee INRIX de gemiddelde snelheden uit de snelheden van de 
individuele voertuigen bepaalt.  
 
Per snelheidscategorie zien we de volgende verschillen tussen INRIX en NDW. Bij 
NDW-snelheden onder de 30 km/uur liggen de INRIX-snelheden weliswaar boven de 
NDW-snelheden (figuur 4.1), maar dit komt te weinig voor (ca. 0,2 procent van de 
metingen) om de verklaring van het verschil te kunnen zijn. Dat betekent dat de 
verschillen die we in Figuur 4.2 zien, veroorzaakt worden doordat de INRIX-
snelheden over het hele interval tussen 30 en 110 km/uur een heel klein beetje 
hoger liggen dan de NDW-snelheden. Dit verschil lijkt per tijdvak te verspringen. 
Deze sprongen hebben mogelijk te maken met veranderingen in het algoritme 
waarmee INRIX haar gemiddelde snelheden uit individuele voertuigen berekent. 
 
 

    
 

    
 
 

4.3 Validatie van het reistijdverlies per voertuig per maand 
In deze validatiestap wordt gekeken naar het reistijdverlies. Immers, het doel van 
dit onderzoek is het bepalen van de ontwikkeling van het reistijdverlies en niet zo 
zeer van de ontwikkeling van de gemiddelde snelheid. De afwijking die in Figuur 4.2 
zijn geconstateerd bij snelheden boven de 110 km/uur zullen niet direct een impact 
te hebben op het reistijdverlies, aangezien voor rijkswegen alleen de verliestijd 
meten ten opzichte van een (lagere) referentiesnelheid (zie tabel 3.8).  
 
In deze validatiestap kijken we naar het gemiddeld reistijdverlies per voertuig, 
geaggregeerd over een hele maand. Er vindt hier geen weging plaats met het aantal 
voertuigen dat een bepaalde weg passeert. Dit komt omdat de INRIX-data geen 
informatie geeft over dit aantal voertuigen. De lusdetectoren geven deze informatie 
wel, maar dit nemen we pas in de volgende validatiestap mee. 
 
Figuur 4.3 toont per wegtype de omvang van het reistijdverlies per voertuig per 
maand, zowel op basis van de INRIX-data als van de NDW-data.  
 
 

Figuur 4.2 
Verschil tussen 
gemiddelde 
snelheid per 
maand volgens 
INRIX en volgens 
NDW-
lusdetectoren 
voor vier 
wegtypes.  
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Op basis van Figuur 4.3 kan geconcludeerd worden dat het reistijdverlies per 
voertuig op basis van INRIX-data sterk lijkt op het reistijdverlies op basis van NDW-
data. Er zijn wel verschillen waar te nemen: voor provinciale en gemeentelijke 
wegen met een maximumsnelheid van 80 km/uur ligt het reistijdverlies op basis van 
NDW-data in bijna elke maand duidelijk lager dan het reistijdverlies op basis van 
INRIX-data. De verschillen zijn niet structureel: voor rijkswegen met een 
maximumsnelheid van 80 km/uur ligt het reistijdverlies op basis van NDW-data 
tussen juni 2014 en augustus 2015 juist hoger dan het reistijdverlies op basis van 
INRIX-data (hetgeen overeenkomt met het snelheidsverschil dat we al in Figuur 4.2 
zagen). Echter, in alle gevallen is de maand-op-maand-ontwikkeling voor beide 
tijdseries is sterk vergelijkbaar: beide laten zelfde patronen zien. 
 
Wanneer we de gegevens van alle meetpunten op rijkswegen bij elkaar optellen 
(dus ongeacht de lokale maximumsnelheid) dan krijgen we een totaalbeeld voor het 
hoofdwegennet en kunnen we dit vergelijken met andere bronnen die de 
ontwikkeling van het reistijdverlies op het hoofdwegennet beschrijven. In Figuur 4.4 
worden drie bronnen met elkaar vergeleken3: 

1. De ontwikkeling van het reistijdverlies per voertuig (dus zonder weging met 
intensiteit) op werkdagen op basis van INRIX-snelheden op de selectie van 
locaties zoals in deze validatie is gebruikt 

2. Idem op basis van de snelheden afgeleid van de NDW-lusdetectoren op 
dezelfde locaties 

3. De ontwikkeling van het reistijdverlies per voertuig zoals berekend door 
Rijkswaterstaat en onder andere door KiM gerapporteerd in het 
Mobiliteitsbeeld. Deze ontwikkeling is ook afgeleid van snelheden zoals 
gemeten met NDW-lusdetectoren, maar hierbij is een veel groter aantal 
detectoren gebruikt en bovendien zijn deze gewogen met de intensiteit zoals 
gemeten met diezelfde detectoren. 

 
 

                                                
3 De ontwikkeling van het reistijdverlies in Figuur 4.4 is dus iets anders dan in Figuur 4.3 rechtsonder, omdat 
in Figuur 4.4 de gegevens van alle locaties van het hoofdwegennet zijn meegenomen (en niet alleen die met 
een maximumsnelheid van 100 km/uur of hoger) en omdat in Figuur 4.4 alleen werkdagen worden 
meegenomen. 

Figuur 4.3  
Ontwikkeling van 
het reistijdverlies 
per voertuig (in 
voertuigverliesur
en) per maand 
volgens INRIX en 
volgens NDW-
lusdetectoren 
voor vier 
wegtypes.  
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In Figuur 4.3 hadden we al gezien dat de ontwikkeling van het reistijdverlies op 
basis van de INRIX- en de NDW-data sterk op elkaar lijken. Figuur 4.4 laat zien dat 
deze ontwikkeling ook sterk lijkt op de ontwikkeling van het reistijdverlies zoals 
eerder op andere manier is afgeleid. Weliswaar is voor die analyse ook gebruik 
gemaakt van NDW-lusdetectordata, maar er is een ruimer aantal punten gebruikt en 
er heeft ook weging plaatsgevonden met de intensiteit. 
 

4.4 Validatie van het totale reistijdverlies op hoofdwegen 
In de laatste stap van de validatie bepalen we opnieuw het reistijdverlies op 
hoofdwegen, maar nu beperken we ons niet meer tot alleen de meetlocaties die we 
tot nu toe in de validatie hebben gebruikt, maar gebruiken we alle locaties op het 
hoofdwegennet waar we INRIX data ter beschikking hebben en (voor consistente 
vergelijking over de tijd) waarvan de segmentlengte over de tijdsperiode niet meer 
dan 25 procent veranderd is ten opzichte van de gemiddelde lengte van het 
segment over de analyseperiode. Bovendien wegen we nu wel alle meetpunten met 
de intensiteit, dus met het aantal voertuigen dat een meetlocatie passeert in een 
bepaalde tijdseenheid. Aangezien INRIX-data geen intensiteitsinformatie verstrekt, 
gebruiken we de intensiteiten die met de NDW-lusdetectoren wordt geregistreerd. 
De lusdetectoren dekken echter slechts een klein deel van de provinciale en 
gemeentelijke wegen, daarom wordt gebruik gemaakt van een gemiddelde 
intensiteit per segmenttype per kwartier. Voor het HWN wordt daarbij voor 
consistentie eveneens een gemiddelde intensiteit gebruikt, waarbij wel onderscheid 
gemaakt wordt naar het aantal rijstroken. 
 
Op deze manier krijgen we dus een ontwikkeling van het reistijdverlies op basis van 
snelheidsgegevens van INRIX, in combinatie met intensiteitsgegevens van NDW. Dit 
reistijdverlies op basis van INRIX/NDW-data kunnen we nogmaals vergelijken met 
de ontwikkeling van het reistijdverlies zoals geregistreerd door Rijkswaterstaat, zie 
Figuur 4.5. Deze figuur laat zien dat de overeenkomst in de ontwikkeling groot is, 
maar dat er in individuele maanden wel kleine verschillen kunnen optreden. Als we 
kijken naar de jaarlijkse verandering (zie Tabel 4.1), dan zien we dat qua 
percentage beide methodes dicht bij elkaar liggen, maar er wel een verschil van een 
paar procent overblijft. De jaarlijkse veranderingen in reistijdverlies en 
verkeersomvang vastgesteld met bemeten wegvakken opgenomen in tabel 4.1 
komen overigens overeen met de veranderingen op het hele hoofdwegennet die 
door RWS  gepubliceerd zijn in de publieksrapportage (RWS, 2017) en door KiM in 
Mobiliteitsbeeld 2017.   

Figuur 4.4 
Ontwikkeling van het 
reistijdverlies per 
voertuig per maand op 
het hoofdwegennet 
volgens INRIX, volgens 
NDW-lusdetectoren en 
volgens de analyse van 
Rijkswaterstaat. 
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We kunnen concluderen dat de ontwikkeling van het reistijdverlies op rijkswegen op 
basis van INRIX-snelheden in combinatie met de NDW-intensiteiten goed 
overeenkomt met de ontwikkeling op wegvakken met detectielussen van 
Rijkswaterstaat. Er zijn weliswaar verschillen zichtbaar, maar dat kan liggen aan een 
iets verschillende selectie van wegsegmenten dat wordt meegenomen. De 
snelheden van INRIX betreffen het hele netwerk, terwijl de snelheden van 
Rijkswaterstaat het gedeelte met detectielussen betreft, welke met name gelegen 
zijn op wegen met relatief veel congestie. Daarnaast is voor de berekening met 
gegevens van INRIX en NDW een algemeen intensiteitsprofiel toegepast gebaseerd 
op een gemiddelde over een selectie van segmenten, terwijl de berekening van 
Rijkswaterstaat gebaseerd is op waarnemingen met detectielussen van het aantal 
voertuigen en de bijbehorende snelheid. Tot slot kunnen de trendbreuken in INRIX-
snelheden een rol spelen (zie 4.2).      
 
 

 
 
 
 

Rijkswegen 

 o.b.v. INRIX-snelheden + NDW-intensiteiten RWS-analyse 

 Ochtendspits Avondspits Totaal Totaal 

Reistijdverlies 

2014-2015 +37% +57% +25% +22% 

2015-2016 +6% +11% +13% +10% 

Verkeersomvang (afgelegde voertuigkilometers)  

2014-2015 +1% +1% +5% +2% 

2015-2016 +1% -0% -0% +3% 

Rijsnelheid 

2014-2015 -1% -4% +2% -2% 

2015-2016 -4% -4% -4% -1% 

 

4.5 Conclusie van de validatie  
In de vier validatiestappen hebben we gezien dat de snelheden zoals bepaald met 
INRIX-data en met NDW-detectoren goed met elkaar overeenkomen, vooral in het 
interval tussen 30 en 110 km/uur. De maandelijkse ontwikkeling van de gemiddelde 
snelheid en van het reistijdverlies per voertuig op basis van INRIX en NDW vertoont 

Figuur 4.5  
Ontwikkeling van het 
totale reistijdverlies op 
het hoofdwegennet per 
maand op het 
hoofdwegennet 
volgens INRIX 
(gecombineerd met 
NDW-intensiteiten) en 
op basis van gegevens 
van Rijkswaterstaat.  
 

Tabel 4.1 
Veranderingen in 
jaarlijkse 
omvang van 
reistijdverlies en 
verkeersomvang 
op rijkswegen, 
provinciale en 
doorgaande 
gemeentelijke 
wegen 2014-
2016. 
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een zeer vergelijkbaar patroon. Bovendien is de ontwikkeling van het reistijdverlies 
zoals eerder gepubliceerd in het Mobiliteitsbeeld zeer vergelijkbaar met de 
ontwikkeling van het reistijdverlies zoals bepaald met INRIX-data. De verschillen 
tussen beide patronen kunnen (deels) toegeschreven worden aan verschillen in de 
selectie van wegsegmenten die meegenomen worden en het deels gebruik van een 
algemeen intensiteitsprofiel.  
 
Hoewel floating car data veelbelovend lijken voor beleidsonderzoek, blijkt uit 
analyses uitgevoerd met gegevens van INRIX dat floating car data voor dit doel 
soms niet representatief en consistent in de tijd zijn. Dit bleek eerder al uit analysen 
van data andere mobiele bronnen (KiM, 2017b). Vanwege de met INRIX-data 
uitgevoerde controles, correcties en validaties en de combinatie met andere bronnen 
wordt de combinatie van INRIX-data met NDW-data geschikt bevonden om de 
jaarlijkse ontwikkeling van het reistijdverlies op hoofdwegen, provinciale en 
gemeentelijke wegen tamelijk nauwkeurig te bepalen. 
De betrouwbaarheid kan nog verbeteren indien de in paragraaf 4.1 en 4.2 
beschreven relatief kleine vertekeningen m.b.t. vertraging, correlatie, veranderingen 
in definitie van segmenten, veranderingen in het algoritme, e.d. opgehelderd en 
vermeden kunnen worden en indien de intensiteitsprofielen van regionale en 
doorgaande gemeentelijke wegen worden bepaald met een groter aantal 
meetpunten en er meer inzicht komt in de representativiteit hiervan voor alle 
regionale en doorgaande gemeentelijke wegen.     
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5 Resultaten  

5.1 Reistijdverlies 
Het voornaamste doel van dit technische rapport is het beschrijven van de 
methodiek en achtergronden voor het bepalen van de ontwikkeling van het 
reistijdverlies op rijks-, provinciale en doorgaande gemeentelijke wegen in de 
periode 2014-2016. Deze ontwikkeling is per maand weergegeven in 5.1. Het 
reistijdverlies per wegsegment in 2016 en de ontwikkeling daarvan tussen 2014 en 
2016 zijn te zien in de kaartbeelden in 5.2 en Figuur 5.3. 
 
 
 

  
 
 
 
 
De bevindingen inzake de omvang en ontwikkeling van het reistijdverlies zijn: 

− Het reistijdverlies op provinciale en gemeentelijke wegen is op jaarbasis 
tussen 2014 en 2016 met 50 procent gestegen (Figuur 5.1). Ter vergelijking: 
op het rijkswegennet was de stijging in dezelfde periode 41 procent4. 

− Het reistijdverlies op provinciale en doorgaande gemeentelijke wegen was bij 
en in de steden (inclusief de randen daarvan) in 2016 relatief hoog (> 1.000 
voertuigverliesuren per kilometer) en buiten de steden in de meeste gevallen 
lager (zie kaartbeeld in Figuur 5.2). 

− De toename van het reistijdverlies op provinciale en gemeentelijke wegen 
treedt vooral op bij en in de vier grote steden en in sommige middelgrote 
steden (zie Figuur 5.3). Buiten de steden is het niveau doorgaans stabiel. 

− De omvang van het verkeer op provinciale en doorgaande gemeentelijke 
wegen is bij benadering bepaald door het verloop van de intensiteiten van het 
verkeer van vergelijkbare wegen elders over te nemen. De ontwikkeling van 
het reistijdverlies op provinciale en doorgaande gemeentelijke wegen in de 
hier weergegeven figuren moet daarom als een indicatie worden opgevat. 

 
  

                                                
4 De toename 2014-2016 op rijkswegen bepaald met vaste meetpunten door RWS is 35 procent.   

Figuur 5.1  
Indicatie van de 
ontwikkeling van 
reistijdverlies op 
provinciale en 
gemeentelijke wegen 
(links) en op 
rijkswegen (rechts) 
2014-2016 per maand 
op basis van gegevens 
van INRIX en NDW 
(kalenderjaar 
2014=100). 
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Figuur 5.2 
Omvang van het 
reistijdverlies op 
provinciale en 
gemeentelijke wegen 
in 2016. 
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Figuur 5.3  
Veranderingen in 
reistijdverlies 2014-
2016 op provinciale en 
gemeentelijke wegen. 
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Figuur 5.4 toont de ontwikkeling van het reistijdverlies voor ochtend- en avondspits 
afzonderlijk. Hierin is te zien: 

− Het reistijdverlies in de avondspits nam van 2014-2016 meer toe dan in de 
ochtendspits.  

− Dit verschil tussen ochtend- en avondspits is op provinciale en gemeentelijke 
wegen groter dan op rijkswegen.  

 
 

  
 
 
 

5.2 Verkeersomvang 
Figuur 5.5 geeft de ontwikkeling van de verkeersomvang over de tijd weer, voor 
provinciale en gemeentelijke wegen en voor rijkswegen. Figuur 5.6 toont de 
ontwikkeling van de verkeersomvang voor ochtend- en avondspits afzonderlijk. 
 

  
 
 
 
De bevindingen inzake de omvang en ontwikkeling van het reistijdverlies zijn: 

− De verkeersomvang laat een lichte toename zien (Figuur 5.5): op jaarbasis 
2014-2016 een toename met 11 procent op de provinciale en doorgaande 
gemeentelijke wegen tegen een toename met 5 procent op het 
rijkswegennet5. 

− Op provinciale en gemeentelijke wegen is de verkeersomvang in de 
avondspits sterker toegenomen dan in de ochtendspits; op rijkswegen is er 
nagenoeg geen verschil tussen de ontwikkeling in de ochtend- en avondspits 
(Figuur 5.6). 

− De omvang van het verkeer op provinciale en doorgaande gemeentelijke 
wegen is bij benadering bepaald door het verloop van de intensiteiten van het 
verkeer van vergelijkbare wegen elders over te nemen. De ontwikkeling van 
de verkeersomvang op provinciale en doorgaande gemeentelijke wegen in de 
hier weergegeven figuren moet daarom als een indicatie worden opgevat. 

                                                
5 De toename 2014-2016 bepaald met vaste meetpunten door RWS is ook 5%.  

Figuur 5.4 
Indicatie van de 
ontwikkeling van 
reistijdverlies in 
ochtend- en avondspits 
(07.00-09.00 uur; 
16.00-18.00 uur) op 
provinciale en 
gemeentelijke wegen 
(links) en op 
rijkswegen (rechts) in 
2014-2016 per maand, 
op basis van gegevens 
van INRIX en NDW 
(kalenderjaar 
2014=100). 

Figuur 5.5  
Indicatie van de 
ontwikkeling van de 
verkeersomvang 
(voertuigkilometers) 
op provinciale en 
gemeentelijke wegen 
(links) en op 
rijkswegen (rechts) 
2014-2016 per maand 
op basis van gegevens 
van NDW (kalenderjaar 
2014=100). 
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5.3 Rijsnelheden 
In Figuur 5.7 is de ontwikkeling van de gemiddelde rijsnelheid te zien, afkomstig uit 
de INRIX floating car data. In deze figuur zijn twee opvallende aspecten te zien: 

− Rond november 2014 is er een hoge piek in de gemiddelde snelheid voor 
zowel de provinciale/gemeentelijke wegen als de rijkswegen. 

− Ook voor enkele andere maanden zijn veranderingen te zien, waar de 
ontwikkeling voor de meeste maanden vrij vlak is. Het patroon suggereert 
artefacten in de data. 

 
Nadere bestudering van de data maakt duidelijk dat de oorzaak van deze punten ligt 
in de wijze waarop INRIX datapunten ‘invult’ waarvoor het onvoldoende 
oorspronkelijke gegevens heeft. Indien INRIX op een segment voor een bepaald 
kwartier te weinig observaties heeft (te weinig passerende probes, zie paragraaf 
3.2.2) dan geeft INRIX daarvoor een schatting van de gemiddelde snelheid op basis 
van historische gegevens. Deze schatting is echter niet constant over de tijd: er 
lijken trendbreuken aanwezig en bovendien bevatten de schattingen voor de periode 
van eind oktober tot december 2014 onwaarschijnlijk hoge snelheden. 
 
De conclusie m.b.t. de rijsnelheden is dat deze data niet goed geschikt zijn om de 
ontwikkeling van de gemiddelde snelheid over de tijd mee te bepalen. Trendbreuken 
domineren het beeld van de ontwikkeling over de tijd. Hiervoor constateerden we 
dat de INRIX-snelheden in het algemeen goed overeenkomen met de NDW-
snelheden. Deze constatering komt voort uit een vergelijking van gemeten 
snelheden van INRIX met de NDW-snelheden. De ontwikkeling van de rijsnelheden 
van INRIX over een periode van maanden of jaren wordt bemoeilijkt door 
trendbreuken veroorzaakt door o.a. opvulling van datapunten door INRIX in het 
geval dat er onvoldoende observaties beschikbaar zijn om een betrouwbare 
meetwaarde te geven. 
 
Voor de berekende reistijdverliezen is de invulling van missende waarden 
hoogstwaarschijnlijk niet of nauwelijks van belang. Reistijdverliezen treden 
doorgaans op in situaties met congestie en dan zullen er voldoende probes passeren 
voor een daadwerkelijk gemeten waarde. In de resultaten voor het reistijdverlies, 
zoals Figuur 5.1 in paragraaf 5.1, zijn ook geen artefacten of trendbreuken 
teruggevonden. De resultaten voor de ontwikkeling van de gemiddelde snelheden 
geven dus geen reden tot twijfel over de berekende ontwikkeling van het 
reistijdverlies.  
 

Figuur 5.6  
Indicatie van de 
ontwikkeling van de 
verkeersomvang in 
ochtend- en avondspits 
(07.00-09.00 uur; 
16.00-18.00 uur) op 
provinciale en 
gemeentelijke wegen 
(links) en op 
rijkswegen (rechts) in 
2014-2016 per maand, 
op basis van gegevens 
van NDW (kalenderjaar 
2014=100). 
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Onderstaand kaartbeeld (Figuur 5.8) toont de gemiddelde snelheid op provinciale en 
gemeentelijke wegen. Gezien de bevindingen met de ontwikkeling van de 
gemiddelde rijsnelheid over de tijd, dient de berekende gemiddelde snelheid als 
indicatief te worden beschouwd. De ruimtelijke verdeling van de gemiddelde 
rijsnelheden zijn wel als verwacht: lage gemiddelde snelheden in steden en dorpen 
en hogere gemiddelde snelheden daarbuiten. 
 
  

Figuur 5.7  
Ontwikkeling van de 
gemiddelde snelheid 
op provinciale en 
gemeentelijke wegen 
(links) en op 
rijkswegen (rechts) 
2014-2016 per maand 
op basis van de 
floating car data van 
INRIX (kalenderjaar 
2014=100). 
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Figuur 5.8  
Indicatie van de 
gemiddelde snelheden 
op provinciale en 
gemeentelijke wegen 
in 2016, op basis van 
INRIX-data. 
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6 Conclusie 

Ten aanzien van de validatie van de INRIX-data: 
Snelheden zoals bepaald met INRIX-data en met NDW-detectoren komen goed met 
elkaar overeen, vooral in het interval tussen 30 en 110 km/uur. De maandelijkse 
ontwikkeling van de gemiddelde snelheid en van het reistijdverlies per voertuig op 
basis van INRIX en NDW vertoont een zeer vergelijkbaar patroon. Bovendien is de 
ontwikkeling van het reistijdverlies op hoofdwegen zoals eerder gepubliceerd in het 
Mobiliteitsbeeld (op basis van detectielussen van Rijkswaterstaat) zeer vergelijkbaar 
met de ontwikkeling van het reistijdverlies zoals bepaald met INRIX/NDW-data. Er 
blijken echter te veel trendbreuken in de snelheden van INRIX om hiermee de 
ontwikkeling van de gemiddelde snelheid over de tijd mee te bepalen. De verschillen 
in de ontwikkeling van het reistijdverlies tussen INRIX/NDW enerzijds en RWS 
anderzijds kunnen (deels) toegeschreven worden aan veranderingen in definitie van 
segmenten, veranderingen in het algoritme en aan verschillen in de selectie van 
wegsegmenten die meegenomen worden en het deels gebruik van een algemeen 
intensiteitsprofiel.  
 
Hoewel floating car data veelbelovend lijken voor beleidsonderzoek, blijkt uit 
analyses uitgevoerd met gegevens van INRIX dat floating car data voor dit doel dus 
soms niet representatief en consistent in de tijd zijn. Dit bleek eerder al uit analysen 
van data andere mobiele bronnen (KiM, 2017b). Vanwege de met INRIX data 
uitgevoerde controles, correcties en validaties en de combinatie met andere bronnen 
wordt de combinatie van INRIX-data met NDW-data geschikt bevonden om de 
jaarlijkse ontwikkeling van het reistijdverlies op hoofdwegen, provinciale en 
gemeentelijke wegen tamelijk nauwkeurig te bepalen. 
De betrouwbaarheid kan nog verbeteren indien relatief kleine vertekeningen m.b.t. 
vertraging, correlatie, veranderingen in definitie van segmenten, veranderingen in 
het algoritme, e.d. opgehelderd en vermeden kunnen worden en indien de 
intensiteitsprofielen van regionale en doorgaande gemeentelijke wegen worden 
bepaald met een groter aantal meetpunten en er meer inzicht komt in de 
representativiteit hiervan voor alle regionale en doorgaande gemeentelijke wegen. 
 
Ten aanzien van de ontwikkeling van het reistijdverlies: 
De met gegevens van INRIX en NDW berekende verkeersomvang en 
reistijdverliezen laten in de periode tussen 2014 en 2016 voor provinciale en 
doorgaande gemeentelijke wegen een toename zien van 11 procent voor de 
verkeersomvang en van 50 procent voor het reistijdverlies. Op rijkswegen was de 
toename in dezelfde periode 5 procent voor de verkeersomvang en 41 procent voor 
het reistijdverlies (volgens opgave van RWS met vaste meetpunten is dit 
respectievelijk 5 procent en 35 procent). 
 
De reistijdverliezen op provinciale en gemeentelijke wegen zijn sterk geconcentreerd 
in de steden vooral in de Randstad en Noord-Brabant. Daar hebben tussen 2014 en 
2016 ook de grootste toenames van de reistijdverliezen plaatsgevonden. 
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Bijlage A Methodiek koppeling NDW-data aan het Nationaal 
Wegenbestand 

  
Van de NDW-meetpunten zijn de geografische coördinaten (lengte- en 
breedtegraden) bekend. Met deze coördinaten kan een koppeling worden gemaakt 
met een shape-file van het NWB; in standaard software voor geografische 
informatiesysteem (GIS) zijn hiervoor routines beschikbaar. Omdat er rekening 
moeten worden gehouden met de rijrichting op de lusdetector hebben we een op 
maat gemaakte, geavanceerdere versie van deze koppeling gebruikt. Deze 
geavanceerde koppeling bestaat uit vier stappen. 
 
Stap 1. Zoek alle wegsegmenten binnen een zoekstraal rondom het 
meetpunt 
Er wordt een maximale afstand ingesteld tussen meetpunt en wegsegment, 
waarbinnen een koppeling gerealiseerd kan worden. Uit tests is gebleken dat een 
afstand van 50 meter optimaal werkt: met een kleinere afstand dan 50 meter kan er 
vaker geen koppeling gerealiseerd worden, terwijl met een grotere afstand dan 50 
meter ook parallelle wegen, zoals parallelbanen en ventwegen gekoppeld kunnen 
worden. De routine zoekt alle wegsegmenten die (deels) door het gebied lopen dat 
door de zoekcirkel wordt gedefinieerd. 
 
Dit wordt geïllustreerd in Figuur A.1. De blauwe punt is de locatie van de lusdetector 
(volgens de coördinaten van de NDW data). Er zijn meerdere wegsegmenten in dit 
gebied (gemarkeerd met A t/m J). Vijf van deze segmenten (B, C, F, G en H) vallen 
deels binnen de zoekcirkel. 

 

 

 

Stap 2. Selecteer de wegsegmenten waarvan de kenmerken overeenkomen 
met beschikbare informatie over de lusdetectoren 
In de NDW-data is naast de locatie en de meetwaarden nog aanvullende informatie 
over de detectoren aanwezig zijn. Dit is in ieder geval informatie over de rijrichting 
(gecodeerd als een windrichting) op het meetpunt en daarnaast in een deel van de 
data ook informatie over wegnummers of straatnamen. Dezelfde informatie is vaak 
aanwezig in het NWB. Om de koppeling te optimaliseren worden er zoveel mogelijk 

Figuur A.1  
Zoeken naar 
wegsegmenten binnen 
een zoekstraal 
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ondersteunende gegevens gebruikt die in beide te koppelen databronnen aanwezig 
zijn. 
 
Deze stap is geïllustreerd in Figuur A.2, in dit geval op basis van de rijrichting. De 
rijrichting van segmenten E en F is tegenovergesteld aan de rijrichting die hoort bij 
de lusdetector. De segmenten B en C hebben een andere oriëntatie: noordwest naar 
zuidoost in plaats van zuidwest naar noordoost. Daarom vallen deze af voor de 
verdere koppeling. 
 

 

 
De informatie in de NDW-data komt doorgaans niet exact overeen met de data in 
het NWB. Voor de rijrichting op éénrichtingslinks wordt daarom een tolerantie van 
120° toegepast (voor tweerichtingslinks wordt bij een verschil van meer dan 90° de 
tegenrichting gekoppeld). Voor andere kenmerken wordt gewerkt met strafpunten; 
deze strafpunten verkleinen de kans dat een bepaalde link aan een meetpunt 
gekoppeld wordt, maar sluiten dit niet uit6. Strafpunten worden toegekend in de 
volgende gevallen: 
- Als het wegnummer uit de informatie van het NWB niet in de ID van het meetpunt 
voorkomt; 
- Als de straatnaam uit de informatie van het NWB niet in de ID van het meetpunt 
voorkomt; 
- Als de NWB-link behoort tot de types ‘ventweg’, ‘parallelweg’, ‘parkeerplaats’, 
‘benzinestation’, ‘tussenbaan’ of ‘doorsteek’. 

 

Stap 3. Indien meerdere wegsegmenten binnen de zoekstraal aan de 
aanvullende informatie voldoen: selecteer de link met de kortste afstand 
tot de lusdetector. 
Voor elk van de wegsegmenten die voldoen aan de eisen uit stap 2 wordt de 
minimale afstand tot het detectorpunt bepaald. Een strafpunt uit stap 2 wordt 
hierbij als 5 meter extra afstand gerekend. Vervolgens wordt de link geselecteerd 
met de kortste afstand. 
 
Zie ook de illustratie in Figuur A.3: de gestippelde lijnen geven de afstanden aan tot 
de segmenten G en H. Aangezien de afstand tot G kleiner is dan de afstand tot H, 
wordt het detectorpunt gekoppeld aan link G. 

                                                
6 Een uitzondering hierop zijn een aantal wegtypes: voetpaden, fietspaden en busbanen kunnen nooit 
gekoppeld worden aan een meetpunt. 

Figuur A.2  
Selecteer 
wegsegmenten met 
overeenkomstige 
kenmerken 
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In dit proces slaan we ook informatie op over waar precies het meetpunt ligt op het 
wegsegment uit de shapefile. Deze informatie wordt gebruikt om het meetpunt aan 
het juiste subsegment te koppelen. 
 

 

Stap 4: Geautomatiseerde controle en selectie 
Ondanks de zorgvuldigheid van de koppeling kan het voorkomen dat meetpunten 
aan een verkeerd wegsegment worden gekoppeld. Een meetpunt kan bijvoorbeeld 
worden gekoppeld aan een parallelle weg in dezelfde richting. Controles achteraf 
moeten deze gevallen zoveel mogelijk opsporen. Bij het koppelen van de 
meetpunten aan het worden meetpunten geautomatiseerd gecontroleerd door te 
letten op de volgende twee aspecten: 
1. Er zijn voor een meetpunt meerdere koppelingen mogelijk en de afstand tussen 
meetpunt en NWB-link verschilt in stap 3 minder dan 5 meter (rekening houdend 
met strafpunten); 
2. Er worden meerdere meetpunten aan dezelfde NWB-link gekoppeld en deze 
meetpunten zijn in dezelfde tijdsperiode actief geweest.  
 
Ad 1: Als het verschil tussen twee mogelijke koppelingen zo klein is dan is het 
twijfelachtig of in dat geval de juiste koppeling gemaakt is. Vaak is het ook bij 
handmatige inspectie van deze data niet met zekerheid mogelijk om de juiste 
koppeling aan te wijzen. Om onjuiste koppelingen te voorkomen, worden deze 
gevallen niet gebruikt in de verdere analyses. 
 
Ad 2: Dit kan diverse oorzaken hebben. De volgende drie gevallen zijn we 
handmatige controle tegengekomen: 
- Op een tweerichtingslink worden telpunten uit beide richtingen in dezelfde richting 
gekoppeld (ofwel door een fout in de koppeling, ofwel door een fout in de NDW-
data. 
- Voor sommige meetpunten zijn de precieze coördinaten niet goed in de data 
opgenomen: meerdere meetpunten hebben dan dezelfde coördinaten meegekregen. 
Een voorbeeld hiervan zijn de meetpunten op de parallelle rijbanen van de A4 in de 
Schipholtunnel. Ook bij tellingen op kruispunten op het onderliggend wegennet 
komt dit voor. 
- Bij een invoegstrook (met name op het HWN) liggen telpunten op zowel de 
doorgaande rijstroken als (afzonderlijk) op de invoegstrook. In het NWB zijn 
invoegstroken niet als aparte links gecodeerd. In dat geval worden beide telpunten 
op dezelfde link gekoppeld. We hebben ervoor gekozen om telpunten op de 
doorgaande rijstroken te behouden en telpunten op de invoegstroken niet te 
gebruiken. Dit sluit o.i. het beste aan op de INRIX-data. 

Figuur A.3  
Koppel detector aan 
link op basis van 
kleinste afstand 
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De derde oorzaak komt veruit het meest voor. We zijn hier op de volgende manier 
mee omgegaan. Indien een meetpunt met 1 rijstrook gekoppeld wordt op dezelfde 
locatie als een meetpunt met 2+ rijstroken dan wordt het meetpunt met 2+ 
rijstroken beschouwd als de doorgaande rijbaan en dus behouden; het meetpunt 
met 1 rijstrook wordt dan verwijderd. Als er meerdere meetpunten met 1 rijstrook 
op dezelfde locatie gekoppeld worden of als er meerdere meetpunten met 2+ 
rijstrook op dezelfde locatie gekoppeld worden dan worden geen van deze 
koppelingen gebruikt, omdat de koppeling dan niet eenduidig is. 
 
Naast deze geautomatiseerde controle in de koppelprocedure hebben er in een later 
stadium nog steekproefsgewijze handmatige controles plaatsgevonden (paragraaf 
3.3). 
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Bijlage B Methodiek koppeling INRIX-data aan het Nationaal 
Wegenbestand 

De INRIX XD-segmenten zijn gecodeerd in OpenLR-formaat. OpenLR is een door 
TomTom ontwikkelde standaard om verkeersstroomgegevens uit te wisselen. INRIX 
gebruikt dit bestandsformaat om de gegevens op te slaan per XD-segment: een 
gedeelte van een weg met een maximale lengte van een mijl (1,6 km). 
 
De gegevens in OpenLR zijn kaartonafhankelijk, wat wil zeggen dat de data zelf 
geen geometrie of routes bevatten, maar slechts de geografische coördinaten van 
de begin- en eindpunten van een INRIX XD-segment. De OpenLR-data moeten nog 
aan een bestaande digitale kaart worden gekoppeld door, per INRIX XD-segment, 
de route over het netwerk tussen het beginpunt en het eindpunt te bepalen. 
 
Bij het koppelen van data in OpenLR-formaat wordt de volgende procedure 
toegepast (TomTom, 2012): 
1. Op basis van de geografische coördinaten van het start- en eindpunt van het 
segment zoekt de toepassing nabij gelegen knopen in het netwerk. De gevonden 
knopen zijn kandidaat voor een koppeling. 
2. Zoek per kandidaat-knoop een of meer kandidaat-lijnen. Voor het startpunt is dit 
altijd een uitgaande lijn, voor het eindpunt een inkomende lijn. De lijn moet (met 
enige toegestane afwijkingen) voldoen aan in de OpenLR-data opgegeven 
kenmerken voor wegtype, richting en functieklasse (hiërarchische positie in het 
netwerk). Indien in stap 1 geen nabijgelegen knopen gevonden zijn, maar er is wel 
een nabijgelegen lijn, dan wordt een kandidaat-koppeling direct aan deze lijn 
gemaakt. 
3. Iedere kandidaat-lijn krijgt een score, gebaseerd op de afstand van de kandidaat-
knoop vanaf de start/eind-coördinaten en de mate waarin voldaan is aan de criteria 
voor wegtype, richting en functieklasse. De start- en eindlijnen met de hoogste 
score worden gebruikt in stap 4. 
4. Zoek de kortste route van de hoogst scorende start- en eindlijnen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de in de OpenLR-data opgenomen functieklasse. 
5. Van de gevonden kortste route wordt gecontroleerd of de lengte niet teveel 
afwijkt van de in de OpenLR-data opgenomen afstand. Indien nodig wordt 
teruggegaan naar stap 3 om andere kandidaat-lijnen te zoeken. Als de route voldoet 
dan is dit het eindresultaat van de decodering. 
 
Deze procedure is in GIS geïmplementeerd, waarbij de koppeling specifiek is 
afgestemd op de informatie die beschikbaar is in het NWB en op de door INRIX 
gebruikte codering7. Globaal worden drie stappen onderscheiden die hieronder 
verder toegelicht worden. 
 

Stap 1: Koppeling van start- en eindpunten 
De principes achter het koppelen van de start- en eindpunten komen overeen met 
de koppeling van de NDW-meetpunten aan het NWB. De OpenLR-data bevatten als 
linkkenmerken classificaties van de hiërarchische positie (‘functional road class’, 
FRC: van 0 = hoofdweg tot 7 = minst belangrijke wegen) en van het linktype (‘form 
of way’, FOW: in tien typen, onder andere ‘autosnelweg’, ‘gescheiden rijbanen’, 

                                                
7 De OpenLR-codering die INRIX gebruikt, wijkt op een aantal punten af van de oorspronkelijke TomTom-
definities. De afwijkingen zijn te vinden in de documentatie van de INRIX XD-segmenten (INRIX, jaar 
onbekend). 
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‘tweerichtingsweg’, ‘op/afrit’ en ‘overig’). Strafpunten worden toegekend op basis 
van de volgende regels: 
- Als FRC is niet gelijk aan ‘hoofdweg’ en NWB wegbeheerder is Rijkswaterstaat en 
NWB linktype is hoofdrijbaan of verbindingsboog; 
- Als FRC is ‘hoofdweg’ en NWB linktype is oprit, afrit of puntstuk; 
- Als FOW is ‘hoofdrijbaan’ en NWB linktype is niet hoofdrijbaan; 
- Als FOW is ‘op/afrit’ is niet NWB linktype is oprit, afrit, puntstuk of 
verbindingsboog. 
 
De rijrichting van het verkeer is in de INRIX-data veel nauwkeuriger gecodeerd dan 
in voor de NDW-meetpunten. De tolerantie voor de koppeling is daarom veel strikter 
ingesteld: maximaal 30° afwijking. 
 
Zowel voor het startpunt als voor het eindpunt worden maximaal twee kandidaat-
koppelingen gemaakt. Dit zijn de twee koppelingen die voldoen aan de gestelde 
criteria en die de kortste afstand (inclusief 5 meter per strafpunt) tussen 
start/eindpunt en NWB-netwerk hebben. 
 

Stap 2: Route tussen start- en eindpunt 
Stap 1 levert maximaal 2 kandidaat-punten op voor zowel de start als het einde van 
het segment. In stap 2 worden deze punten met elkaar verbonden door een route 
via het netwerk. Hiervoor wordt het kortstepadalgoritme (Dijkstra-algoritme) 
gebruikt. Het resultaat is vier maximaal mogelijke routes voor het segment (van elk 
van de twee mogelijke beginpunten naar elk van de twee mogelijke eindpunten). 
 
In de OpenLR-data is de lengte van de route over het netwerk gegeven. De 
berekende routes mogen in lengte maximaal 50 meter van deze opgegeven lengte 
afwijken, zoniet dan valt de route af. 
 
De mogelijke routes worden vervolgens met elkaar vergeleken om de meest 
waarschijnlijke route te kiezen. Hiervoor worden naar drie kenmerken van de route 
gekeken: 
1. De afstand van het startpunt tot het NWB plus het verschil in rijrichting (in 
graden), zoals berekend in stap 1; 
2. De afstand van het eindpunt tot het NWB plus het verschil in rijrichting (in 
graden), zoals berekend in stap 1; 
3. Het verschil tussen de lengte van de berekende route en de opgegeven lengte in 
de definitie van het segment. 
 
De route waarvan de som van deze kenmerken het kleinst is, wordt gekozen. 
 

Stap 3: Controle en correcties 
De INRIX XD-segmenten zijn in veel gevallen kleiner dan de in de OpenLR-data 
gedefinieerde route. In dat geval zijn er in de OpenLR-data offsets gegeven voor het 
start- en/of eindpunt: deze afstanden moeten nog van de route af worden gehaal 
om het segment te verkrijgen. 
 
Vervolgens worden alle gevormde segmenten met elkaar vergeleken. Vaak sluiten 
twee opeenvolgende segmenten niet exact op elkaar aan. Het kan zijn dat er ruimte 
zit tussen het eindpunt van het eerste segment en het beginpunt van het volgende 
segment of dat er een overlap is tussen twee segmenten. Indien deze afwijking 
kleiner is dan 5 meter dan worden de segmenten aansluitend gemaakt door beide 
segmenten met dezelfde afstand korter of langer te maken. 
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Koppelingen waarbij het segment meer dan 50% overlapt met een ander segment, 
worden als onbetrouwbaar aangemerkt. Dit duidt vrijwel altijd op een verkeerde 
koppeling. Deze segmenten worden niet gebruikt in de analyse van Fase I. 
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