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Sinds de publicatie van Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) zetten overheden 
actief in op de uitwerking van ‘risicogestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid. Dat wil zeggen dat 
verkeersveiligheidsbeleid niet alleen meer reactief gebaseerd wordt op ongevallen- en 
slachtoffercijfers, maar daarnaast ook meer proactief op basis van gevaarzetting in het verkeer. 
Deze gevaarzetting is uit te drukken in zogeheten risico-indicatoren, ook wel prestatie-
indicatoren of ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s): indicatoren om de veiligheidsrisico’s in het 
verkeerssysteem te kunnen identificeren. Om het risicogestuurde beleid verder uit te werken en 
in te vullen, is het van belang dat er gegevens beschikbaar komen die volgens de definitie van 
deze indicatoren gemeten zijn. 
 
Een van de belangrijkste risico-indicatoren is ‘Veilige snelheid’. Op basis van onderzoek, en ook 
met steun uit de praktijk, is er vooralsnog voor gekozen om deze risico-indicator te 
operationaliseren als: het aandeel verkeer dat niet harder rijdt dan de snelheidslimiet. Daarbij is 
overigens ook het aandeel wegen van belang waarop de snelheidslimiet tevens de veilige 
snelheidslimiet is.  
 
Rijkswaterstaat heeft in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 de taak op zich 
genomen om de risico-indicator ‘Veilige snelheid’ verder uit te werken, opdat wegbeheerders 
snelheidsdata beter kunnen interpreteren ten behoeve van risicogestuurd beleid. Een van de 
uitgangspunten is om daarbij zo veel mogelijk gebruik te maken van reeds beschikbare gegevens. 
Voor landelijke monitoring en voor prioritering van gevaarlijke locaties is het bovendien 
belangrijk om te kunnen beschikken over onderling vergelijkbare metingen. 
 
Onderzoeksvragen 
In de zoektocht naar bruikbare gegevens voor de risico-indicator ‘Veilige snelheid’ focust 
Rijkswaterstaat vooralsnog eerst op informatie die beschikbaar is voor de indicator ‘snelheid’ als 
zodanig1 en richt zich daarbij op twee soorten gegevens: snelheidsdata op basis van metingen 
met meetlussen (individuele voertuigpassages, afgekort als IVP) enerzijds en ‘floating car data’ 
anderzijds (FCD: gegevens uit navigatiesystemen en andere verkeersapps). Bij deze laatste 
databron gaat het specifiek om FCD die beschikbaar zijn bij het National Data Warehouse (NDW) 
en aan overheden beschikbaar wordt gesteld. Om meer inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van 
deze data voor risicogestuurd beleid, heeft Rijkswaterstaat aan SWOV de volgende vragen 
gesteld:  
 

1. Is er op vaste meetpunten sprake van een directe relatie tussen het aandeel verkeer dat 
enerzijds volgens IVP-data en anderzijds volgens FCD binnen de snelheidslimiet rijdt?  
 

Als deze vraag bevestigend kan worden beantwoord, dan is de volgende vraag:  
 

 
1  Voor de indicator ‘Veilige snelheid’ zijn ook gegevens over de inrichting van de infrastructuur nodig; deze worden in 

dit rapport buiten beschouwing gelaten. 

Samenvatting 
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2. Kan het aandeel verkeer dat (op vaste meetpunten) binnen de snelheidslimiet rijdt, op 
basis van FCD met voldoende nauwkeurigheid worden geschat? En zo ja: geldt dat dan 
ook voor eventuele andere risico-indicatoren? 

 
De onderzoeksvragen betreffen alleen het onderliggend wegennet voor zover dat redelijk wordt 
gedekt door FCD; rijkswegen vallen buiten beschouwing omdat het vaste snelheidsmeetnet 
(lussen) op deze wegen al behoorlijk uitgebreid is. 
 
Gegevens 
Voor het onderzoek heeft SWOV gebruikgemaakt van snelheidsdata uit de maand oktober 2017 
op wegen in de provincie Noord-Brabant met een snelheidslimiet van 50 km/uur, 60 km/uur, 
80 km/uur en 100 km/uur. Het betrof in totaal 24 meetlocaties waarvan zowel IVP als FCD 
beschikbaar waren. De IVP-data waren afkomstig van meetlussen van de provincie, de FCD 
kwamen van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) via het bedrijf Be-Mobile 
(eigenaar van de verkeersapp Flitsmeister). De gegevens van Be-Mobile zijn afgekapt 
(‘getrunkeerd’) op de snelheidslimiet, zodat waarnemingen nooit boven de snelheidslimiet 
vallen.  
 
Analyses en resultaten 
In het eerste deel van het onderzoek hebben we gekeken of we een relatie konden vinden tussen 
het aandeel overschrijders van de snelheidslimiet volgens IVP-data enerzijds en volgens FCD 
anderzijds, met als doel dit aandeel nauwkeurig vast te stellen (door onzekerheid in het 
meetinstrument zal 50% van de voertuigen die precies de snelheidslimiet rijden als overschrijder 
worden gezien, dit zijn dus zeer waarschijnlijk geen overtreders). We komen op basis van de 
beschikbare gegevens tot de conclusie dat een dergelijke relatie er niet of nauwelijks is. Ook blijkt 
dat de in dit onderzoek gebruikte FCD over het algemeen een veel vlakker patroon laten zien dan 
de IVP-data. Dit geldt ook als we FCD zelf construeren op basis van IVP-data om zo een hogere 
dekkingsgraad van voertuigen te kunnen simuleren. Wel lijkt er meer sprake te zijn van een 
verband naarmate de dekkingsgraad van beide bronnen vergelijkbaarder is (dat wil zeggen: als de 
dekkingsgraad van FCD dichter bij die van de IVP komt te liggen).  
 
Op basis van deze conclusies was het niet mogelijk om de tweede onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Daarom hebben we gekeken of er onder minder strenge condities (met 
zogenoemde gegeneraliseerde additieve modellen) een relatie kon worden gevonden tussen de 
FCD-snelheid en de IVP-data. Als onder deze minder strenge condities wel een relatie zou blijken, 
dan kunnen FCD mogelijk gebruikt worden om een rangordening in wegen aan te brengen. De 
resultaten laten echter zien dat er over de gehele linie geen eenduidig verband kon worden 
gevonden; wel lijkt er vlak vóór het naderen van de snelheidslimiet in de FCD sprake te zijn van 
een monotoon stijgend verband tussen FCD-snelheid en het aandeel overschrijders op basis van 
IVP-data .  
 
Samenvattend komen we tot de conclusie dat de onderzochte FCD niet zonder meer kunnen 
worden gebruikt om de risico-indicator ‘Veilige snelheid’ verder te kunnen operationaliseren. De 
bevindingen geven wel enige ruimte om specifieke mogelijkheden verder te onderzoeken, 
bijvoorbeeld welk deel van de snelheidsovertredingen uit IVP-data in welke snelheidscategorie 
van FCD valt. Mogelijk laten andere niet-getrunkeerde data en FCD met een hogere 
dekkingsgraad wel een relatie zien die beter bruikbaar is voor verkeersveiligheid. Het is echter 
ook denkbaar dat overheden zich op andere bronnen baseren die bijvoorbeeld meer uitgaan van 
wegkantsystemen. Het ligt in de rede om dit soort vragen verder uit te werken binnen het 
Kennisnetwerk SPV (zie: kennisnetwerkspv.nl). 
 
 

https://kennisnetwerkspv.nl/
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In Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat et al., 
2018) hebben overheden de wens geuit om meer ‘risicogestuurd’ te gaan werken. Hiervoor zijn 
indicatoren en gegevens nodig. Een van de terreinen waarbinnen behoefte is aan verder 
onderzoek, is de risicofactor ‘snelheid’.  
 
In deze inleiding schetsen we eerst kort de stand van zaken rondom beschikbare snelheidsdata 
omdat dit de context vormt van dit rapport. Vervolgens gaan we in op de huidige stand van zaken 
ten aanzien van de risico-indicator ‘Veilige snelheid’. 

1.1 Gegevens over snelheden 
Decennialang verzamelen verschillende organisaties snelheidsgegevens voor verschillende 
doeleinden. Zo verzamelen met name Rijkstaterstaat en provincies al jaren gegevens via 
meetlussen (vaste meetpunten) om onder andere informatie te verzamelen over intensiteiten en 
snelheden op hun wegen. Gemeenten hebben verschillende manieren waarop intensiteiten en 
snelheden op hun wegennet in kaart wordt gebracht, zowel structureel als incidenteel, en 
gebruikmakend van zowel meetlussen als bijvoorbeeld tubes en radartellers (zie Goldenbeld & 
Aarts, 2013; Slinger & Talens, 2017). Met name metingen van individuele voertuigpassages (IVP) 
zijn hierbij interessant, omdat ze een zo betrouwbaar mogelijk beeld geven van de snelheid van 
het langskomende verkeer op het betreffende meetpunt. 
 
De laatste jaren zijn door ontwikkelingen in de markt ook snelheidsgegevens beschikbaar 
gekomen die gebaseerd zijn op gegevens uit navigatiesystemen en andere (verkeers)applicaties 
van weggebruikers: zogenoemde ‘floating car data’ (FCD). Hoewel deze FCD vooral zijn bedoeld 
om reistijden te meten, kunnen ook de gereden snelheden van het verkeer eruit worden afgeleid. 
Het gaat hierbij om gemiddelde snelheden van dat verkeer waarvan een bruikbaar signaal wordt 
geregistreerd op een bepaald traject, gemeten binnen een bepaalde tijdseenheid, bijvoorbeeld 
een minuut. Daarom worden deze data ook wel aangeduid als ‘minuutdata’. Inmiddels zijn voor 
dergelijke FCD verschillende aanbieders op de markt.  
 
Van het onderliggend wegennet zijn bij overheden over het algemeen veel minder gegevens over 
snelheden bekend dan van het hoofdwegennet, omdat op het onderliggend wegennet maar 
weinig systematisch wordt gemeten. Daarvoor lijken FCD een aantrekkelijk alternatief te bieden; 
deze zijn immers wel beschikbaar voor (vrijwel) het gehele wegennet. Omdat FCD de snelheid 
van het verkeer op een heel andere wijze meten dan vaste meetpunten, is de vraag hoe 
representatief FCD zijn. Ze zijn immers niet primair voor snelheidsmetingen in het leven 
geroepen (zie bijvoorbeeld Aarts, Bijleveld & Stipdonk, 2015).  

1 Inleiding 



 
  

 
  

Titel  Risico-indicator snelheid 
Rapport  R-2019-25 

Pagina  8 

1.2 De risico-indicator ‘Veilige snelheid’ 
De vraag is in hoeverre FCD kunnen worden ingezet voor verkeersveiligheidsbeleid. Sinds de 
publicatie van Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat et al., 2018) zetten overheden actief in op de uitwerking van ‘risicogestuurd’ 
verkeersveiligheidsbeleid. Dat wil zeggen dat het beleid niet alleen meer reactief gebaseerd 
wordt op ongevallen- en slachtoffercijfers, maar daarnaast ook meer proactief op basis van 
gevaarzetting in het verkeer. Deze gevaarzetting is uit te drukken in zogeheten risico-indicatoren, 
ook wel prestatie-indicatoren of ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s): indicatoren om de 
veiligheidsrisico’s in het verkeerssysteem te kunnen identificeren. Om het risicogestuurde beleid 
verder uit te werken en in te vullen, is het van belang dat er gegevens beschikbaar komen die 
volgens de definitie van deze indicatoren gemeten zijn. 
 
Een van de belangrijkste risico-indicatoren is ‘Veilige snelheid’. Op basis van de huidige inzichten, 
en ook rekening houdend met het advies dat onderzoekers aan de Europese Commissie hebben 
gedaan (zie bijvoorbeeld Jeanne Breen Consulting et al., 2018), is voor Nederland het voorstel 
gedaan om de risico-indicator ‘Veilige snelheid’ te operationaliseren als: het aandeel verkeer dat 
niet harder rijdt dan de snelheidslimiet. Daarbij is ook het aandeel wegen van belang waarop de 
snelheidslimiet tevens de veilige snelheidslimiet is (zie Aarts, 2018). Bij de aanbeveling van deze 
maat heeft de beschikbaarheid van gegevens over deze indicator bij wegbeheerders (ook 
internationaal) een belangrijke rol gespeeld.  
 
Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 
Rijkswaterstaat heeft in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 de taak op zich 
genomen om de risico-indicator ‘Veilige snelheid’ verder uit te werken, opdat wegbeheerders 
snelheidsdata beter kunnen interpreteren ten behoeve van risicogestuurd beleid. Hiervoor is het 
nodig dat er eerst afspraken komen over welke snelheidsmaat of maten voor de risico-indicator 
benut gaan worden en vervolgens via welke data deze maten beschikbaar zijn.  
 
De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) heeft – vooruitlopend op de verdere 
uitkristallisering van een geschikte snelheidsmaat – eerder al onderzoek laten doen naar de mate 
waarin de V85 (de snelheden die niet wordt overschreden door 85% van het verkeer) als 
snelheidsmaat in FCD is terug te zien (Kijk in de Vegte & Uenk, 2018). In het verlengde van dat 
onderzoek heeft de NDW sinds medio 2019 V85-gegevens op basis van FCD als open data ter 
beschikking gesteld.  
 
Procesoverleg over de risico-indicator ‘Veilige snelheid’ 
Om Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid uit te werken, is in 2019 het Kennisnetwerk SPV 
opgericht. Het Kennisnetwerk SVP bundelt de beschikbare kennis op handzame wijze voor 
decentrale overheden en begeleidt het proces om een risicogestuurde aanpak in gang te zetten. 
 
In de zomer van 2019 heeft het Kennisnetwerk SPV een werksessie over de risico-indicator 
‘Veilige snelheid’ georganiseerd voor representanten van wegbeheerders en de politie. Een van 
de doelen was om te verkennen in hoeverre de vanuit de wetenschap voorgestelde risico-
indicator ook op steun van beleidsmakers kan rekenen of dat daar aanvullende ideeën over 
bestaan. Tijdens de werksessie werd steun uitgesproken voor de geadviseerde indicator, echter 
wel met de nadrukkelijke toevoeging dat het aandeel verkeer dat niet de limiet overschrijdt, niet 
los kan staan van informatie over het aandeel wegen met een veilige snelheidslimiet. Hiervoor 
zijn echter meer infrastructurele data nodig; dit wordt naar verwachting in 2020 verder 
opgepakt. Hoewel we in dit rapport focussen op snelheidsgegevens, is het voor de uitwerking van 
een risicogestuurde aanpak in de praktijk van belang dat de relatie met de veilige snelheidslimiet 
niet uit het oog wordt verloren. 
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1.3 Onderzoeksvraag 
In de zoektocht naar bruikbare gegevens voor de risico-indicator ‘Veilige snelheid’, en om 
daarmee wegbeheerders te helpen bij de ontwikkeling van een meer risicogestuurd 
verkeersveiligheidsbeleid, heeft Rijkswaterstaat aan SWOV de volgende vragen gesteld:  
 

1. Is er op vaste meetpunten sprake van een directe relatie tussen het aandeel verkeer dat 
enerzijds volgens IVP-data en anderzijds volgens FCD binnen de snelheidslimiet rijdt?  
 

Als deze vraag bevestigend kan worden beantwoord, dan is de volgende vraag:  
 

2. Kan het aandeel verkeer dat (op vaste meetpunten) binnen de snelheidslimiet rijdt, op 
basis van FCD met voldoende nauwkeurigheid worden geschat? En zo ja: geldt dat dan 
ook voor eventuele andere risico-indicatoren? 

 
De onderzoeksvragen betreffen alleen het onderliggend wegennet voor zover dat redelijk wordt 
gedekt door FCD. Rijkswaterstaat is daarbij met name geïnteresseerd in gebiedsontsluitings-
wegen binnen en buiten de bebouwde kom met een snelheidslimiet van 50 km/uur en 80 
km/uur. Daarnaast is ook gevraagd om zo mogelijk erftoegangswegen buiten de bebouwde kom 
(geoperationaliseerd als 60km/uur-wegen) en regionale stroomwegen met een limiet van 
100km/uur in het onderzoek te betrekken. Reden voor deze afbakening is dat de NDW eerder 
geconcludeerd heeft dat voor 30km/uur-wegen de dekkingsgraad van zowel meetlussen als FCD 
vooralsnog relatief laag is. De rijkswegen blijven buiten beschouwing omdat deze voorzien zijn 
van een vrij dicht net van meetlussen waarmee de risico’s op het gebied van snelheid 
nauwkeuriger kunnen worden bepaald dan met FCD. 
 
Afhankelijk van de kwaliteit van de uitkomsten van dit onderzoek, kan de NDW deze in 2020 
gebruiken om – naast schattingen van de V85 – ook aanvullende indicatoren te leveren. 

1.4 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk (Hoofdstuk 2) gaan we eerst in op de in dit onderzoek gebruikte data. 
Vervolgens bespreken we in Hoofdstuk 3 de methode die we hebben gebruikt om een relatie te 
vinden tussen de FCD en IVP-data. Op basis van de uitkomsten daarvan kijken we in Hoofdstuk 4 
of FCD eventueel bruikbaar zijn om een rangordening in wegen aan te brengen. In Hoofdstuk 5 
sluiten we dit rapport af met een aantal discussiepunten en de belangrijkste conclusies. 
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In dit hoofdstuk zetten we uiteen welke data zijn gebruikt in dit onderzoek. We gaan daarbij 
nader in op de kenmerken van gegevens over individuele voertuigpassages (IVP) en op die over 
‘floating car data’ (FCD).  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door van dezelfde locaties en over dezelfde periode verschillende 
soorten reeds beschikbare snelheidsgegevens te vergelijken: IVP-data en FCD. Voor iedere 
databron apart is zo goed mogelijk vastgesteld welk aandeel van de passages volgens het 
meetinstrument de geldende snelheidslimiet overschrijdt. Door de natuurlijke onzekerheid in een 
meetinstrument zal 50% van de voertuigen die precies de snelheidslimiet rijden, als overschrijder 
worden gezien. Dit zijn dus zeer waarschijnlijk geen overtredingen. In dit onderzoek worden dit 
‘overschrijders’ genoemd. Deze informatie is tussen bronnen vergeleken en op basis daarvan zijn 
conclusies getrokken.  
 
Voor het onderzoek heeft SWOV gebruikgemaakt van snelheidsdata uit de maand oktober 2017 
op wegen in (en met toestemming van) de provincie Noord-Brabant met een snelheidslimiet van 
50 km/uur, 60 km/uur, 80 km/uur en 100 km/uur (regionale stroomweg). Het betrof in totaal 24 
meetlocaties waarvan zowel IVP als FCD beschikbaar waren. De IVP-data waren afkomstig van 
meetlussen van de provincie, de FCD kwamen van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens 
(NDW) via het bedrijf Be-Mobile (eigenaar van de verkeersapp Flitsmeister). 
 
Voordat we ingaan op deze twee databronnen, staan we eerst even stil bij de wijze waarop IVP 
versus FCD wordt vastgesteld. We doen dat met behulp van Afbeelding 2.1. 
 
 

 
Afbeelding 2.1. Schematisch overzicht van twee manieren om snelheid te meten: via lussen die individuele 

voertuigpassages (IVP) registreren of via floating car data (FCD), waarbij gemiddelde snelheden van voertuigen op een 

bepaald traject binnen een bepaalde tijdseenheid worden gemeten. 

2 Gebruikte data 
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2.1 Individuele voertuigpassages (IVP) 
IVP-data geven bij benadering de daadwerkelijke snelheid van een individueel voertuig weer op 
het punt waar gemeten wordt. De meting wordt in principe uitgevoerd over alle voertuigen die 
over het meetpunt rijden en geeft dus een beeld van de snelheid van alle verkeer op het 
betreffende meetpunt. Deze meting hoeft echter niets te zeggen over de snelheid van dezelfde 
voertuigen op een ander punt van het wegvak. IVP-data betreffen dus een (in principe) volledig 
dekkende meting van de gepasseerde voertuigen, maar slechts een steekproef van de snelheden 
die op het hele wegvak worden gereden. 
 
Gebruikte lusdata in dit onderzoek 
De in dit onderzoek gebruikte IVP-data waren afkomstig van 24 meetlussen waarvan ook FCD 
beschikbaar waren. Deze meetlussen zijn als volgt verdeeld naar snelheidslimiet: 
 50 km/uur: 2 lussen 
 60 km/uur: 6 lussen 
 80 km/uur: 12 lussen 
 100 km/uur: 4 lussen 

2.2 Floating Car Data (FCD) 
FCD gaan uit van een heel ander principe: hier wordt de gemiddelde snelheid van meerdere 
voertuigen over een heel traject gemeten en niet de snelheid van een voertuig op een punt. De 
methode is daarnaast niet afhankelijk van meetinstrumenten in of langs de weg, maar maakt 
gebruik van de signalen die apparaten in voertuigen registreren die door de betreffende 
dataleverancier kunnen worden verwerkt. Van FCD is wel bekend dat de dekkingsgraad van de 
voertuigen waarvan de signalen worden meegenomen in de meting, niet altijd even groot is. 
Daarnaast zijn de data afkomstig van een selecte groep voertuigen op het traject, namelijk van 
die verkeersdeelnemers die bepaalde apparatuur gebruiken waarvan het signaal door de 
aanbieder van de FCD kan worden verwerkt. Waarschijnlijk is deze groep verkeersdeelnemers 
geen willekeurige groep maar heeft specifieke kenmerken die bijvoorbeeld ook gerelateerd zijn 
aan rijgedrag (Zie bijvoorbeeld ook Clergue & Buttignol, 2014; Aarts, Bijleveld & Stipdonk, 2015). 
 
Gebruikte FCD-data in dit onderzoek 
De in dit onderzoek gebruikte FCD betreffen door de NDW ingekochte gegevens van Be-Mobile. 
Deze waren oorspronkelijk ingekocht als indicator voor reistijden en niet als indicator voor veilige 
snelheid. Niettemin was het idee om te onderzoeken of deze gegevens voor dit laatste doel niet 
alsnog geschikt zouden kunnen zijn. 
 
In dit onderzoek is alleen gekeken naar trajecten waarvan zowel FCD als IVP-data beschikbaar 
waren. De gegevens van Be-Mobile kenmerken zich doordat ze zijn afgekapt (‘getrunkeerd’) op 
de snelheidslimiet, zodat waarnemingen nooit boven de snelheidslimiet vallen. Dit geeft 
bestuurders van voertuigen die data versturen de garantie dat ze niet aan de hand van deze data 
kunnen worden bekeurd vanwege het overschrijden van de snelheidslimiet. De metingen komen 
in het geval van Be-Mobile tot stand doordat de gemiddelde snelheid wordt genomen van de 
laatste (maximaal) tien voertuigen in de afgelopen (maximaal) dertig minuten op het betreffende 
traject (zie bijvoorbeeld Kijk in de Vegte & Uenk, 2018). Voertuigen die de maximumsnelheid 
overschrijden, krijgen als FCD-snelheid de waarde van de maximumsnelheid mee. Zowel het 
verkeer dat precies de maximumsnelheid rijdt als het verkeer dat harder rijdt, zit dus in het 
datapunt dat identiek is aan de maximumsnelheid. 
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In dit hoofdstuk zetten we de methode uiteen die gevolgd is om de relatie vast te stellen 
tussen het aandeel voertuigen dat de snelheidslimiet overschrijdt volgens metingen van 
individuele voertuigpassages (IVP) enerzijds en volgens ‘floating car data’ (FCD) anderzijds. 
Tevens presenteren we de resultaten die daarbij naar voren zijn gekomen.  
 
Zoals we in het vorige hoofdstuk al beschreven, is het onderzoek uitgevoerd door van dezelfde 
locaties en over dezelfde periode reeds beschikbare IVP-data en FCD met elkaar te vergelijken. 
Voor iedere databron apart is vastgesteld welk aandeel van voertuigen die de limiet 
overschrijden (verder aan te duiden als ‘overschrijders’) kan worden bepaald. 

3.1 Berekening van het aandeel overschrijders 
Als eerste hebben we van iedere databron vastgesteld wat het aandeel overschrijders is volgens 
die betreffende bron. Hieronder beschrijven we hoe dat per databron is vastgesteld. 

3.1.1 Aandeel overschrijders binnen IVP 
Binnen de IVP-data is het aandeel overschrijders vastgesteld door per meetlus, en eventueel 
daarbinnen nog per tijdseenheid, het aandeel voertuigen (metingen) te berekenen dat volgens de 
meetlus harder reed dan de voor dat wegvak geldende snelheidslimiet. Hierbij is de exacte limiet 
aangehouden en zijn geen handhavingsmarges of meetcorrecties doorgevoerd. 

3.1.2 Aandeel overschrijders binnen FCD 
Het aandeel overschrijders binnen de beschikbare FCD wordt benaderd door het aandeel 
voertuigen te schatten dat in de laatste snelheid (maar ook snelheden) net vóór de limietafkap te 
vinden is (zoals in Kijk in de Vegte & Uenk, 2018). Omdat alle voertuigen die gemiddeld precies op 
de limietsnelheid rijden (geen overschrijders) en daarboven (wel overschrijders) niet 
onderscheidend worden weergegeven, en omdat één voertuig onder de snelheidslimiet het 
gemiddelde (voor afronding) onder de limiet zal brengen, is deze maat strikt gesproken dus wat 
‘vervuild’. Het is bovendien een nogal indirecte maat, maar gegeven deze data was dit het beste 
wat we konden gebruiken.  

3.2 Vergelijking van het aandeel overschrijders 
In dit hoofdstuk bekijken we of we conform de zogeheten Spearman-rangcorrelaties een verband 
kunnen vinden tussen het aandeel overtreders volgens IVP en die volgens FCD. Als dat zo is 
verwachten we dat beide datatypen afgezet op resp. een x- en y-as, een duidelijke relatie laten 
zien, bijvoorbeeld een monotoon stijgende lijn. Als er geen relatie is, zullen de datapunten een 
willekeurige puntenwolk laten zien waarbij een waarde in de ene bron niet of weinig 
voorspellend is voor een waarde uit de andere bron. 
 

3 Relatie tussen het aandeel 
overschrijders in IVP en FCD 



 
  

 
  

Titel  Risico-indicator snelheid 
Rapport  R-2019-25 

Pagina  13 

In Afbeelding 3.1 is weergegeven welke relaties zijn gevonden tussen het aandeel overschrijders 
in de IVP-data (y-as) van de 24 meetpunten en dat in de corresponderende FCD (x-as), waarbij 
alle metingen per meetpunt zijn samengenomen over de gehele beschikbare tijdsperiode (hele 
maand). In Afbeelding 3.2 is hetzelfde te zien, maar dan zijn de vergelijkingen gedaan per dag, 
zodat per meetpunt meer vergelijkingen beschikbaar komen.  
 
Als beide meetmethoden een duidelijke relatie met elkaar zouden vertonen, verwachten we dat 
de punten min of meer op een diagonale lijn liggen: een hoog aandeel overschrijders volgens IVP 
correspondeert dan ook met een hoog aandeel overschrijders volgens FCD, en idem voor een 
laag en matig aandeel. 
 
Wat opvalt, is dat er niet of nauwelijks sprake lijkt te zijn van een vaste verhouding tussen 
overschrijders volgens de IVP-data en volgens FCD. Bij de 50km/uur-wegen zien we bijvoorbeeld 
dat de twee meetpunten vrij hoge aandelen overschrijders laten zien op basis van IVP, maar dat 
de FCD-data van dezelfde trajecten een veel gevarieerder aandeel ‘overschrijders’ (voor FCD: 
waarnemingen bij de snelheidslimiet) tonen. Bij de 60km/uur-wegen zien we eenzelfde soort 
patroon. Bij de 80km/uur-wegen tonen de IVP-gegevens een laag tot matig aandeel 
overschrijders, terwijl de FCD met name bij hogere IVP-overschrijdersaandelen een uitwaaierend 
patroon aan aandeel overschrijders laten zien. Bij de 100km/uur-wegen vertoont het IVP-patroon 
een veel grotere spreiding in aandeel overschrijders dan de FCD.  
 
We concluderen hieruit dat het aandeel overschrijders op grond van IVP-data in het algemeen 
weinig zegt over het aandeel overschrijders gemeten met de hier beschikbare afgekapte 
(getrunkeerde) metingen op basis van FCD. In hoeverre dit universeel voor FCD en in het 
bijzonder voor getrunkeerde FCD zal gelden, onderzoeken we verder in Paragraaf 3.3. 
 

Afbeelding 3.1. Relatie 

tussen het aandeel 

overschrijders volgens IVP-

data en het geschatte 

aandeel overschrijders 

volgens FCD-data van Be-

Mobile (afgekapt op de 

limiet); gehele beschikbare 

periode. 
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Afbeelding 3.2. Relatie 

tussen het aandeel 

overschrijders volgens IVP-

data en het geschatte 

aandeel overschrijders 

volgens FCD-data van Be-

Mobile (afgekapt op de 

limiet); data per dag. 

  

 
 
Frequentietellingen 
Omdat we in Afbeeldingen 3.1 en 3.2 niet goed kunnen zien hoe de datapunten ten opzichte van 
elkaar liggen en hoeveel er bij elkaar of zelfs op elkaar liggen, hebben we ook met behulp van 
tweedimensionale vereffening van de dichtheid een soort ‘isobaren’-afbeelding gemaakt (zie 
Afbeelding 3.3). Hieruit maken we op dat sommige wegtypen meerdere clusters van observaties 
laten zien. Mogelijk wijst dit op een verschillende kenmerken van wegen of omstandigheden 
waaronder gemeten is. Dit zou nader onderzocht kunnen worden maar viel buiten de reikwijdte 
van dit onderzoek. 
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Afbeelding 3.3. Weergave 

van frequentietellingen van 

het aandeel overschrijders 

volgens IVP-data en het 

geschatte aandeel 

overschrijders volgens FCD-

data van Be-Mobile 

(afgekapt op de limiet); data 

per dag. 

  

 

3.3 Geconstrueerde niet-getrunkeerde FCD uit IVP 
Omdat we met de beschikbare data alleen over afgekapte (getrunkeerde) FCD beschikken, is het 
de vraag in hoeverre eventuele niet-getrunkeerde gegevens tot betere resultaten zouden leiden. 
Om deze vraag te beantwoorden, hebben we niet-getrunkeerde FCD geconstrueerd op basis van 
de IVP-data, gebruikmakend van de wijze waarop de FCD door Be-Mobile zijn vastgesteld. Het 
voordeel is dat we zo geen last meer hebben van de afkap op de snelheidslimiet. Een zwak punt 
van deze simulatie is dat we niet weten welk deel van de voertuigen die zijn gemeten zijn met IVP 
ook gemeten zijn met FCD, daarin zit immers een selectie. Deze selectie konden we met de ons 
beschikbare data niet simuleren. Daarnaast zijn FCD gemeten over een traject en IVP slechts op 
één punt.  
 
Al met al is deze werkwijze met de beschikbare gegevens op dit moment de beste 
benaderingsmethode van niet-getrunkeerde FCD. Hieronder zetten we eerst uiteen hoe we dat 
hebben gedaan, daarna bespreken de resultaten van een vergelijking tussen het aandeel 
overschrijders volgens IVP en de geconstrueerde niet-getrunkeerde FCD. 

3.3.1 Berekening van niet-getrunkeerde FCD op basis van IVP-gegevens 
Zoals in Hoofdstuk 2 beschreven, komen de FCD van Be-Mobile tot stand door de gemiddelde 
snelheid te nemen van de laatste (maximaal) 10 voertuigen in de afgelopen (maximaal) 30 
minuten. Om tot een simulatie van niet-getrunkeerde FCD te komen, zijn de IVP-data in 
(overlappende) stukken van telkens 30 opeenvolgende minuten opgeknipt. Van ieder blok van 30 
minuten is vervolgens gekeken hoeveel voertuigen de lus zijn gepasseerd. Omdat de gegevens 
van Be-Mobile gebaseerd zijn op een gemiddelde snelheid van de laatste 10 voertuigen, weten 
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we alleen bij een passage van minder dan 10 voertuigen in IVP dat we hiermee de FCD-snelheid 
benaderen, weliswaar zonder selectie toe te passen op het verkeer. Gezien de aantallen 
voertuigen in beide populaties zijn de FCD dus vergeleken met IVP-data waargenomen in een 
langere periode, omdat de maximaal 10 voertuigen voor FCD op basis van de IVP-data binnen 
een veel kortere periode waargenomen worden.  
 
Om vervolgens ook nog rekening te houden met het feit dat FCD gebaseerd zijn op een selectie 
van het verkeer, hebben we vervolgens ook nog naar de bevindingen gekeken als we de FCD 
simuleren op een aandeel van de IVP. Zo is uit eerder onderzoek met andere FCD-bronnen 
bijvoorbeeld bekend dat de dekkingsgraad op autosnelwegen kan oplopen naar 4% tot 10%, 
terwijl op het onderliggende wegennet de dekkingsgraad lager ligt (zie in Aarts, Bijleveld & 
Stipdonk, 2015; Berkouwer, Schreuder & Avontuur, 2019). Het is overigens niet uitgesloten dat 
andere FCD-bronnen hogere aandelen verkeer representeren. Daarnaast willen we erop wijzen 
dat in werkelijkheid de selectie niet aspecifiek is. Aangezien we de niet precies weten waarop de 
selectie in dit geval is gebaseerd en we daartoe ook geen verdere informatie in de gegevens 
beschikbaar hebben, hebben we voor het doel van dit onderzoek gewerkt met aselecte selecties. 

3.3.2 Geconstrueerde niet-getrunkeerde FCD 
In Afbeelding 3.4 is een schatting weergegeven van het aandeel voertuigen in de FCD binnen de 
IVP-data. Als de FCD op basis van 1 t/m 9 voertuigen is berekend, dan zijn er niet meer dan dat 
aantal (FCD-)voertuigen over de hele 30 minuten over het traject gereden. We kunnen dit aantal 
vergelijken met het aantal voertuigen over dezelfde periode in de IVP-data. Deze fractie is 
weergegeven in Afbeelding 3.4. Dit zijn dus de rustige momenten. We zien dat naarmate het 
aantal voertuigpassages toeneemt, er sprake is van een grotere dekkingsgraad van de FCD en dit 
is sterker voor de wegen met een lagere snelheidslimiet dan voor de wegen met een hogere 
snelheidslimiet. Dit kan te maken hebben met de aard en drukte van de wegen. 
 

Afbeelding 3.4. Weergave 

van een schatting van het 

aandeel voertuigen in de 

FCD binnen de IVP-data. 

  

 
 
In Afbeelding 3.5 is te zien hoe de niet-getrunkeerde FCD-snelheid (x-as; berekende FCD op basis 
van aandeel van de IVP-data) zich kan verhouden tot het aandeel overschrijders volgens IVP-data 
(y-as). We hebben hiervoor als voorbeeld de data van een 80km/uur-weg genomen. Het gedeelte 
rechts van de rode lijn betreft de afgekapte data van Be-Mobile ; deze worden in werkelijkheid bij 
het datapunt gevoegd dat een punt vóór het afkappunt ligt doordat het gemiddelde van de 
laatste tien (getrunkeerde) passages onder de maximumsnelheid zal liggen. Vergelijken we 
ditzelfde plaatje met een getrunkeerde versie, dan komt daaruit Afbeelding 3.6.  
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In de twee afbeeldingen van Afbeelding 3.5 zijn langs de x-as met punten (stippels) telkens de 
waarnemingen per snelheidspunt weergegeven (dus bijvoorbeeld in de eerste afbeelding alle 
minuten met een gemiddelde snelheid van afgerond 50 km/uur). De waarde langs de y-as is dan 
het aantal voertuigen in de IVP met een snelheid boven de snelheidslimiet gedeeld door het 
totale aantal voertuigen over alle minuten met zo’n snelheidswaarneming. De grijze gebieden zijn 
per snelheidswaarneming de gebieden waar 95% van de daarvoor gebruikte minuut-
waarnemingen van fracties overschrijdingen uit IVP liggen. Bij de waarneming van één enkel 
voertuig in een minuut ligt de gemeten waarde noodzakelijkerwijs 100% onder of boven de 
limiet. De variatie in deze waarnemingen is dus van nature zeer groot.  
 

Afbeelding 3.5. 

Geconstrueerde niet-

getrunkeerde en 

getrunkeerde FCD van 

hetzelfde meetpunt van een 

80km/uur-weg, waarbij de 

verhouding tussen 

gemiddelde snelheid is 

afgezet tegen het aandeel 

overschrijders. 
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3.3.3 Patronen met geconstrueerde getrunkeerde FCD met selectie 
Om getrunkeerde FCD nog beter na te bootsen, hebben we vervolgens met selecties van de IVP-
data gewerkt (zie Paragraaf 3.3.1). Om de ons bekende FCD-bronnen zo goed mogelijk – echter 
weliswaar aselect – te simuleren, zijn we begonnen met 5% van de IVP-data mee te nemen in de 
geconstrueerde FCD, en zijn dit vervolgens gaan opvoeren tot 100% om zo mogelijk ook andere 
FCD met hogere dekkingsgraad mee te nemen. In Afbeelding 3.6 is daarvan het resultaat te zien 
voor een van de meetpunten op een van de 80km/uur-wegen bij 5%, 20% en 100% dekking van 
de IVP-data.  
 

Afbeelding 3.6. 

Geconstrueerde niet-

getrunkeerde FCD waarbij de 

verhouding tussen 

gemiddelde snelheid is 

afgezet tegen het aandeel 

overschrijders volgens IVP. 

De FCD zijn op basis van 

resp. 5%, 20% en 100% van 

de IVP-data geconstrueerd. 
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Vervolg Afbeelding 3.6.   

 
 
Wat opvalt, is dat naarmate de FCD worden geconstrueerd op een groter aandeel van de IVP-
data, het aandeel overschrijders meer toeneemt bij toenemende FCD-snelheid. Aan de grijze 
vlakken rondom de datapunten valt ook op dat er een steeds groter wordende spreiding is van 
aandeel overschrijders volgens IVP met toenemende FCD-snelheid. Ook hieruit concluderen we 
dat er niet of nauwelijks een voor verkeersveiligheid bruikbaar verband is tussen het aandeel 
overschrijders volgens IVP-data en dat volgens FCD.  
 
Omdat er vóór de limiet telkens wel eenzelfde soort opwaarts patroon is waar te nemen (zie ook 
Kijk in de Vegte & Uenk, 2018), is het mogelijk wel interessant om te bezien of er iets van een 
rangorderelatie is aan te tonen tussen IVP- en FCD-metingen. Dat zou dan toch aanknopingspunten 
kunnen bieden voor wegbeheerders om op basis van FCD hun wegen in urgentie voor aanpak te 
kunnen prioriteren. Dit onderzoeken we in het volgende hoofdstuk. 
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Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat er niet of nauwelijks sprake is van een goed te 
kwantificeren relatie tussen de gebruikte data (IVP en FCD). In dit hoofdstuk kijken we daarom 
nog een stap verder en gaan we na in hoeverre er eventueel sprake is van een rangordenings-
relatie tussen het aandeel overschrijders op basis van IVP-data enerzijds en FCD anderzijds. 
Wegbeheerders zouden zo’n rangordening dan kunnen gebruiken om hun wegen te prioriteren 
op basis van FCD. 
 
Het rangordeningsprincipe gaat ervan uit dat minimaal twee (in dit geval) wegen waartussen 
gekozen moet worden, zijn te ordenen naar meer of minder urgent op basis van een voorspellende 
indicator; in dit geval is de vraag of FCD hiervoor een goede indicator zijn. Het rangordenings-
principe kan interessant zijn omdat het een minder strikte relatie tussen de werkelijkheid (in dit 
geval IVP) en de voorspeller (in dit geval FCD) vereist is dan met de relatie die we in het vorige 
hoofdstuk wilde vinden. Als twee relatief vergelijkbare wegen vergeleken moeten worden, kan 
het best zijn dat we redelijk betrouwbaar kunnen vaststellen dat de ene weg waarschijnlijk hoger 
scoort dan de andere, zonder betrouwbaar te kunnen zeggen hoe hoog ze scoren of hoe groot 
het verschil is. We hebben in het kader van dit onderzoek daarom gekeken of er een bruikbaar 
verband is dat verder benut kan worden.  

4.1 Werkwijze 
Het nadeel van de methoden die we in het vorige hoofdstuk indachtig hadden, is dat deze alle 
observaties gelijkwaardig beschouwen, terwijl wij in dit geval te maken hebben met observaties 
op basis van soms slechts één passage per tijdseenheid en soms met veel meer. Dat geldt zowel 
voor de FCD als voor de IVP-data die niet per dertig minuten berekend worden.  

4.1.1 Gegeneraliseerde additieve modellen (GAM) 
De methode die we hebben gebruikt om een eventuele rangordecorrelatie te vinden, is 
gebaseerd op ‘gegeneraliseerde additieve modellen’ (GAM; Hastie & Tibshirani, 1990). Met 
behulp van dergelijke modellen kan een gladgestreken versie van onze verklarende variabele (de 
snelheid volgens de FCD) gebruikt worden als voorspeller van het percentage overschrijders bij 
die snelheid. De techniek van het gladstrijken van aanpalende metingen om een vloeiend 
patroon binnen de data te krijgen, leidt soms overigens ook tot artefacten die het resultaat 
kunnen verstoren. Binnen de voor dit onderzoek beschikbare tijd hebben we hiervoor verder niet 
kunnen corrigeren.  

4.1.2 Afgedwongen vormen binnen additieve modellen (SCAM) 
Een speciale variant van een GAM is wanneer we een vorm van de functie die moet worden 
gevonden, afdwingen. We spreken dan van een ‘shape constrained additive model’ (SCAM; Pya & 
Wood, 2015). In dit onderzoek is zowel gekeken naar de daarmee vergeleken ‘ongespecificeerde’ 
GAM als naar de specifieke SCAM, waarbij we een monotoon stijgende functie hebben 
afgedwongen in de functie van de FCD-snelheid die zo goed mogelijk het aandeel overschrijders 
in de IVP-data voorspelt. De achterliggende gedachte is dus dat als er een relatie bestaat tussen 

4 Mogelijkheden voor rangordening van 
wegen 



 
  

 
  

Titel  Risico-indicator snelheid 
Rapport  R-2019-25 

Pagina  21 

de FCD en het aandeel overschrijders, dat deze dan voor het huidige doel op een zinvolle manier 
stijgend moet zijn, ten minste in grote lijnen en ten minste aan het einde van de snelheidsverdeling, 
waar in dit geval het onderscheid te vinden zou moeten zijn tussen snelheden binnen en boven 
de snelheidslimiet. Als binnen een SCAM-fit (dus met een afgedwongen monotoon stijgende 
functie) in werkelijkheid geen stijgend verband tussen twee variabelen blijkt te bestaan, dan is 
het resultaat een horizontale lijn. 
 
Om zo goed mogelijk in beeld te brengen wat mogelijk met FCD kan worden gevonden, hebben 
we zowel de GAM als SCAM gefit op zowel de gegeven FCD als op de geconstrueerde FCD (hier 
vFCD genoemd). Daarnaast is weer onderscheid gemaakt tussen de verschillende wegtypen om 
de modellen op een zo homogeen mogelijke groep wegen te fitten. Voor iedere snelheidslimiet is 
een fit gemaakt voor alle beschikbare data en is per meetlocatie een fit gemaakt. Deze zijn 
allemaal visueel beoordeeld om te bezien of er sprake is van een patroon dat bruikbaar is voor 
rangordening.  

4.2 Resultaten 
Afbeeldingen 4.1 t/m 4.4 tonen de verschillende resultaten van de gegeneraliseerde additieve 
modellen met (4.3 en 4.4) en zonder afgedwongen monotoon stijgende functie (4.1 en 4.2) en 
voor de daadwerkelijke FCD (4.1 en 4.3) en geconstrueerde FCD (4.2 en 4.4) als voorspeller voor 
het aandeel overschrijders in IVP-data voor de vier wegtypen in dit onderzoek. Wat we voor 
doeleinden als rangordening graag vinden, is een zo eenvoudig mogelijke monotoon stijgende 
functie die (zo veel mogelijk als een rechte) stijgende lijn in de grafieken wordt weergegeven. 
Wat opvalt is dat een dergelijke functie er over de hele linie eigenlijk niet is, echter wel op delen 
van het FCD-snelheidsspectrum, namelijk aan het einde, als de snelheidslimiet genaderd wordt. 
De verschillen tussen de gegeven FCD en geconstrueerde FCD liggen mogelijk aan de steekproef-
grootte, die voor de geconstrueerde FCD groter is (meer data beschikbaar). Bovendien zijn de 
geconstrueerde FCD gebaseerd op alleen de locatie van de meetlussen en niet van trajecten zoals 
bij de daadwerkelijke FCD. 
 
Daarnaast is het belangrijk dat de functies een min of meer vergelijkbaar verloop hebben binnen 
snelheidslimieten. Omdat er eigenlijk alleen vlak vóór het naderen van de snelheidslimiet sprake 
is van een duidelijk stijgend patroon dat zich leent voor rangordening, kijken we vooral naar die 
gebieden. Daarbij valt op dat alle locaties per snelheidslimiet een min of meer gelijk profiel 
(verloop) laten zien. Hierdoor zou het zinvol kunnen zijn om wegen van eenzelfde profiel met 
elkaar te vergelijken op basis van de FCD-snelheid van 5 km/uur tot 0 km/uur vóór de 
snelheidslimiet. 
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Afbeelding 4.1. Gegeneraliseerd additief model (GAM) voor FCD-snelheid en aandeel overschrijders volgens IVP-data voor de vier wegtypen in dit onderzoek. 
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Afbeelding 4.2. Gegeneraliseerd additief model (GAM) voor geconstrueerde FCD-snelheid en aandeel overschrijders volgens IVP-data voor de vier wegtypen in 

dit onderzoek. 
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Afbeelding 4.3. Afgedwongen monotoon stijgend additief model (SCAM) voor FCD-snelheid en aandeel overschrijders volgens IVP-data voor de vier wegtypen 

in dit onderzoek. 
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Afbeelding 4.4. Afgedwongen monotoon stijgend additief model (SCAM) voor geconstrueerde FCD-snelheid en aandeel overschrijders volgens IVP-data voor 

de vier wegtypen in dit onderzoek. 
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Op verzoek van Rijkswaterstaat hebben we in deze studie onderzocht in hoeverre er een relatie 
bestaat tussen enerzijds het aandeel waarnemingen van overschrijders van de snelheidslimiet 
volgens individuele voertuigpassages (IVP) uit lusdata (waarnemingen volgens interpretatie van 
het meetinstrument boven de geldende snelheidslimiet) en anderzijds de snelheid op basis van 
‘floating car data’ (FCD). Daarbij hebben we ook bekeken in hoeverre deze relatie te 
kwantificeren of te modelleren is.  
 
De interesse voor dit onderzoek komt voort uit de zoektocht naar mogelijkheden om met 
bestaande data (bijvoorbeeld FCD) risicovolle situaties in het verkeer te detecteren zonder dat er 
ongevallen zijn gebeurd: een ‘risicogestuurde’ aanpak van verkeersonveiligheid. In dit onderzoek 
stond de vraag centraal in hoeverre FCD kunnen worden gebruikt om de risico-indicator ‘Veilige 
snelheid’ verder te kunnen operationaliseren. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van zowel 
IVP-data als FCD van een aantal 50-, 60-, 80- en 100km/uur-wegen in de provincie Noord-
Brabant. Om de data optimaal met elkaar te kunnen vergelijken, hadden ze steeds betrekking op 
hetzelfde wegvak in dezelfde periode (oktober 2017). De IVP-data waren afkomstig van 
meetlussen, de FCD kwamen van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) via het 
bedrijf Be-Mobile. Deze data zijn afgekapt op de snelheidslimiet, wat wil zeggen dat voertuigen 
die harder reden dan de snelheidslimiet de waarde van de limiet als ‘snelheid’ meekregen. 

5.1 Wel of geen relatie tussen beide bronnen? 
In het eerste deel van dit onderzoek hebben we gekeken of we een relatie konden vinden tussen 
het aandeel overschrijders van de snelheidslimiet volgens IVP-data enerzijds en volgens FCD 
anderzijds, met als doel dit aandeel nauwkeurig vast te stellen. We komen op basis van de 
beschikbare gegevens tot de conclusie dat een dergelijke relatie er niet of nauwelijks is. Ook blijkt 
dat de in dit onderzoek gebruikte FCD over het algemeen een veel vlakker patroon laten zien dan 
de IVP-data. Dit geldt ook als we FCD zelf construeren op basis van IVP-data om zo een hogere 
dekkingsgraad van voertuigen te kunnen simuleren. Wel lijkt er meer sprake te zijn van een verband 
naarmate de dekkingsgraad van beide bronnen vergelijkbaarder is, dat wil zeggen: als de FCD een 
hogere dekkingsgraad heeft en daarmee dichter in de buurt van de dekkingsgraad van IVP komt. 
Mogelijk laten niet-getrunkeerde data en FCD met een hogere dekkingsgraad een betere relatie 
zien. Dergelijke bronnen waren binnen de reikwijdte van dit onderzoek echter niet beschikbaar. 
 
Het is ook mogelijk dat er meer relatie tussen beide meetmethoden wordt gevonden naarmate 
wegen en omstandigheden waaronder gemeten wordt meer uniform zijn en er meer gegevens 
beschikbaar zouden zijn, bijvoorbeeld ook over een langere periode. Dat zou in nader onderzoek 
kunnen worden vastgesteld. We moeten er echter wel voor waken dat FCD hanteerbaar blijven 
voor wegbeheerders en daarom niet al te ingewikkelde selecties moeten kennen. 

5 Discussie en conclusie 
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5.2 Zijn er alternatieven? 
Om te kijken of er onder minder strenge condities wel een relatie kon worden gevonden tussen 
de FCD-snelheid en het aandeel overschrijders in IVP-data, is in dit onderzoek ook gekeken naar 
gegeneraliseerde additieve modellen. Als met dergelijke modellen een relatie wordt gevonden, 
dan kunnen FCD mogelijk gebruikt worden om een rangordening aan te brengen in wegen. De 
resultaten laten zien dat er over de gehele linie geen eenduidig verband kon worden gevonden; 
wel lijkt er vlak vóór het naderen van de snelheidslimiet (5 km/uur tot 0 km/uur) in de FCD sprake 
te zijn van een monotoon stijgend verband tussen FCD-snelheid en het aandeel overschrijders op 
basis van IVP-data. Vervolgonderzoek zou erop gericht kunnen zijn om uit te zoeken in welke 
mate dit uiteindelijk geschikt is om een relatie te modelleren en of zo’n model vervolgens 
voldoende bruikbaar is voor wegbeheerders. Zo zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden welk 
deel van de snelheidsovertredingen uit IVP-data in welke snelheidscategorie van FCD valt. Als 
daarin een verband te vinden is, valt op basis van de FCD-snelheid het aandeel overschrijders op 
een weg uit te rekenen. Hiervoor moet overigens ook duidelijk worden hoe consistent 
bevindingen over wegen zijn, bijvoorbeeld ook in andere regio’s, maar ook voor wegen met 
eenzelfde limiet die mogelijk afwijken in kenmerken of situaties van de onderzoeksset. Het aantal 
meetpunten in het huidige onderzoek was tamelijk beperkt.  
 
In hoeverre de bevindingen uit dit onderzoek ook relevant zijn voor andere soorten of anders 
bewerkte FCD, is niet goed te zeggen. We hebben geëxperimenteerd door met eenzelfde 
techniek als die van Be-Mobile uit IVP-data FCD met een hogere dekkingsgraad te simuleren. Als 
andere FCD-aanbieders op een andere wijze hun FCD-snelheid vaststellen, kan dit mogelijk ook 
invloed hebben op de bevindingen en relaties die gevonden kunnen worden met IVP-data. 
 
FCD lijken in eerste instantie een interessante databron omdat deze van vrijwel het gehele 
wegennet – uitgezonderd de haarvaten van het netwerk – beschikbaar zijn (overigens wel tegen 
kosten) en over het hele netwerk op eenzelfde wijze worden vastgesteld. We moeten echter ook 
niet uit het oog verliezen dat FCD vooral zijn ontwikkeld om reistijden te berekenen, niet om een 
representatief beeld van snelheden op een wegennet weer te geven. Daarnaast zijn FCD tot nu 
toe gebaseerd op slechts een deel van de voertuigen die op een wegvak rijden; waarbij gesteld 
kan worden dat het om een selecte groep gaat die vermoedelijk ook specifiek rijgedrag vertoont. 
Voor het monitoren van snelheid op het wegennet in Nederland is het bovendien van belang om 
een meetmethode te nemen die niet alleen vergelijkbaar is tussen gebieden, maar ook zo veel 
mogelijk vergelijkbaar blijft over de tijd.  
 
Met het oog op de risico-indicator ‘Veilige snelheid’ willen we tot slot opmerken dat de relatie 
tussen FCD-snelheid en ongevalsrisico voor zover ons bekend nog niet is onderzocht. Door de 
andere wijze van meten kunnen met FCD mogelijk andere kwantitatieve relaties worden 
vastgesteld. Als we ervan uitgaan dat we vooralsnog zo veel mogelijk gebruikmaken van reeds 
beschikbare data, dan lijken meetlussen of wegkantsystemen nog steeds de betrouwbaarste 
methode om het aandeel overschrijders van de snelheidslimiet te bepalen; voor het gebruik van 
FCD zijn de aanknopingspunten vooralsnog minder duidelijk.  
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