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Rap.nr. TM-02-C037 TNO Technische Menskunde
Soesterberg

Rijgedrag en beleving van de éémirooksinnnelbuis bij Nijverdal: een rijsimulatorstudie

M.H. Martens en C. Tampère

SAMENVATTING

Vraagstelling: De Bouwdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is op dit moment
bezigmetdevoorbereidingen voor de bouw van een éénstrookstnnnel bij NijverdaL Bij dit
ontwerp.spelen de volgende vragen nog een rol: Moet de weg een breedte hebben van 5AOm,
6.00m of6.50m?Is.een.maximum. toegestane snelheid van 80 kmlu of· van ·lOOkmlumeer
gepast? Ged,raagt een weggebruiker zich bijeen open bak van600malsaanrijdtraject anders
dan bijeen toerit van ··100rn?·Is het .rijgedrag of deibeleving .nog anders .wanneer een ••wegge-
bruikervOQrliggers heeft? Moet de tunnelwand donker. of licht. worden .uitgevoerd? Wat· is .de
verwachteçapaciteitvan de tunnel? Om deze vragen te beantwoorden.heeft de Bouwdiensteen
rijsimulatQrstudie uit laten voeren ·bij TNO Technische Menskunde .en.heeft ..TNO. .Inro
capaciteitsschattingen voor·de tunnel gemaakt:.
Werkwijze: 48 proefpersonen hebben in de TNO rijsimulator door de verschillende tunnel-
varianten gereden, .waarbij is gekeken naar rijgedrag, werklast, en. subjectieve beleving. Aan het
einde van alle· ritten hebben de proefpersonen ook een .vragenlijst .ingevuld. Voor de analyse
vanh.etrijgêdragh.ebben we alle ritten opgedeeld in 5 weggedeelten.· Vervolgens.hebben we
voor elk weggedeelte de snelheid geanalyseerd, de standaarddeviatie van de snelheid. de
laterale positie ende standaarddeviatie van de •laterale positie (als maat voor slingeren op. de
weg), hoe ingespannen men stuurde, en de werklast (gemetenmetde Perifere Detectie Taak).
Resultaten enconclnsies: De ..verschillen· •.in wegbreedte •hadden. met ..name· effect .op de
rijbaanpositiedie men koos. Bij een bredere weg durfde men wat meer naar links in de rijstrook
te rijden, omdat. ermeer·afstand tot .de.wand. beschikbaar Was. Dit geeft aan. dat .een. smalle
tunnel wel wat dreigender overkomt. maar dit alleen. resulteert in een andere laterale positie. Er
werd ..bij .~n ...bredere .•.•.weg ....iets .•..meer ....geslingerd ....binnen ..de ....rijstrook, .....tnaar· ...dit ...betrof ...k1eme
verschillen, Verder waren er weinig andere duidelijke effecten te vinden van wegbreedte op
gedrag.iErzijn duidelijk voordelen voor de 8OkmIu-variant.Deeffecten van een lichte of een
donkere wand kwamen niet .duidelijk tot uiting. in het gedrag, maar .uit de vragenlijsten. kwam
wel dat rnen.graag een lichte variant wilde, maar dat daarbij gezorgd moet worden dat. het. felle
lichtnietalte. fel. is. Ook ismen niet al te positief over de. open bak van .600m, en dit aanrijd-
traject scoort op een aausalgedragsmaten ook wat minder positief. Het rijgedrag met voorlig-
gers komt erg overeen met dat zonder voorliggers. De capaciteitsschattingen geven aan dat de
capaciteit van de tunnel bij alle ontwerpvormen in 2020 nog ruim voldoende zal zijn.
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Rep.No. TM ..02-C037 TNO Human Factors
Soesterberg, The Netherlands

Drivinghebaviour and subjective experience oftheone ..lane tunnel near Nijverdal:
a driving simulator study

M.H. Martens and C. Tampère

SUMMARY

Purpose:i'I'he·Dutch Ministry of Transport, Public Worksand WateriManagement is.currently
preparingplans··for building a one-lane tunnel near Nijverdal. Befere .the final design canbe
made,somecquestions still have to he answeréd, These questions ineluded: Does the roadhave
tobe 5,40rn,6.00m or6.50m wide? .Isa maximum speed ofSO or 100 kmlh more appropriate?
Is.the drivingbehaviourdifferent in:case ofan openconstructionof 600min front ofthe·tunnel
or withanentrance of lOOm?'Is driving behaviouror subjectiveexperienee different in case of
otherttaÎficlion the road?Dothe tunnel walls.have tobe made ofa dark or a light colour? What
is the expected trafficcapacity of the tunnel? 'To answer these questions, theministryhad TNO
Hurnan Factors conduct a driving simulator study, TNO Inro performed capacity estimates of
thetunnel.
Methods:48subjects drovevarious tunnels in the TNO driving simulator, anddriving
behaviout,workload andsubjective experienee were measured, Atthe end of allrides, subjects
filled out a questionnaire as weIl. All roadswere divided int05 roadseetions, For eachroad
section,wëanalysed speed, standard deviation of speed, lateral position, standarddeviation of
lateralposition (as a meesure for swerving in a lane),how strenuous thesteering was.-and
workload(by meansof the Peripheral Detection Task).
Resultsalld eonclusions: The differences in road. width ·primarily had an effect on the lateral
position.Withawiderroad, ene dares to drive more to the left side of the lane since there is
more spaceavailable to the wall.With a wider road,people were swervinga little more in their
lane,·butthedifferences were faidy ·smalt Furthermore, few other effectswere foundon
drivingbehaviour.Thereare alotof advantagestothe 80kmlhroad.Theeffectsofadarkora
light waUdid not really resuJt in any clear behavioural effects, but snbjeets stared i inthe
questionnaires that a light tunnel was preferred,although care has to i be taken thatthe yellow
light isnottoo bright. Subjects are not very positive about theopen construction of600m,and
somèaspeëts of driving behaviour are also less positive, Driving bebaviour withother traffie is
verysimilarto that without any Ieadvehicle. The capacityestanatesof the tunnel indicate that
the capacityof thetunnel will still he sufficient in 2020, irrespective of thespeeific design
elernents.
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1 lNLBIDING

Teneinde]ljjksweg 35 (RW35) bij Nijverdal te verbeteren wordt er een tunnel voorzien. De
tunnel zal~n totale lengte hebben van.1000 meter, met een open bak.van 6QOmlengte aan één
zijde (van()Ost naar west rijdend) en een toerit Van.100 meter aan de andere zijde (van west
naar oostrijdend). Ondanks het feit dat een aantal gegevens over het ontwerp van de tunnel al
vastliggen (zoals derijsrrookbreedte van 3.25m) is een aantal andere variabelen nog niet
ingevuld-.7:9. is.bijvoorbeeld nog niet besloten of de tunnel een wettelijke snelheidslimiet van
80 of lOOkm/u zal krijgen en bestaan er nog twijfels of de tunnel in de geplande vorm (5AOm
tussen de wanden) niet te smal is. Indien men de tunnel als.krap en benauwd ervaart zal men
eerder gené;igdzijn om snelheid in te houden, ..meer. problemen hebben met de afstand tot de
wanden~neyentueetzelfs. de tunnel willen vermijden ..Ook zou de capaciteit van de tunnel dan
te •laag lolWtenzijn..Door dergelijke processen zijn beleving,. gedrag en capaciteit sterk met
elkaar verbQnden.

AangezieDhet voor het fuactioneren van een verbeterdeRW35 belangrijk is dat het ontwerp
goed geko"en wordt, heeft de Bouwdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan
TNO Tecbllische Menskunde (TNO~TM) gevraagdeenrijsimulatoronderzoek uit te voeren om
vooraf de beleving en het gedrag van weggebruikers in het. voorliggende tunnelontwerp te
onderzoeken. Naast het rijsimulatoronderzoek is op basis van de resultaten van de rijsimulator-
studie eea.globale inschatting gemaakt door TNO Inro van de beschikbare capaciteit in relatie
tot het specifieke ontwerpmet.de gesloten tunnelwand.

2 METHODE

In overleg met de Bouwdienst is een drietal ontwerpvarianten in het onderzoek meegenomen
teneinde een goede beoordeling van de belevingen het gedrag van weggebruikers te kunnen
geven. Op verzoek van de Bouwdienst betreft het alleen ontwerpvarianten met een gesloten
wand tussen de rijrichtingen.

2.1 Onderzochte factoren

Op basis van tekeningen, zoals aangeleverd door de Bouwdieast, is de. tunnel als een virtuele
databasegehouwd.Hierbij is de tunnel gevisualiseerdzoals in de plannen was vastgelegd. Voor
het ontwerp in de simulator is gebruik gemaakt van de volgende tekeningen (zie Bijlage A):
• 289O-VC-OOA-0301
• 2890-YC-OOA-0302
• 2890~YC-OOA-0303
• ONIX -2000-21177
• Lengteprofiel RW35 Tunneltraverse As MBO: km 0.00-5803.60
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In een aantal vergaderingen is vastgelegd welke variabelen in het onderzoek meegenomen
worden. Uiteindelijk is besloten om te kijken naar 3 rijbaanbreedten, te weten 5.40m (zoals de
tunnel ontworpen is), 6.00m en 6.50m. Nog bredere varianten brengen erg hoge kosten met zich
mee, en her uitgangspunt was dat het één rijstrook betrof zonder volwaardige vluchtstrook.
Door het meenemen van in totaal drie varianten is het mogelijk de plaats van het voorliggende
ontwerp beter in te schatten ten opzichte van bredere varianten. Is het verschil met de ruimere
variant relatief gering dan lijkt het voorliggende ontwerp acceptabel. Is het verschil echter heel
duidelijk en wIjst het de positieve kant op dan moet de bredere variant aanbevolen worden.

De volgende vragen zijn in het onderzoek meegenomen:
1 Is de maximum toegestane snelheid in de tunnel van invloed op de manier waarop wegge-

bruikerszich gedragen en de tunnel ervaren? Is er verschil tussen toegestane snelheid 80 en
100 kmlu? In deze studie zal men in de rijsimulator vanaf de buitenweg de tunnel inrijden.
Deze buitenwegen zijn zodanig vormgegeven dat ze overeenstemmen meteen ontwerpsnel-
heid van 80 dan wel 100 km/u. Dit betekent in het geval van 100 km/u dat de beide rijrich-
tingen gescheiden zijn door een barrier, terwijl dit bij 80Wu niet het geval is.

2 Wat is net effect van wegbreedte op het rijgedrag ende beleving? Scoort één van de
breedten(5.40m, 6.00m en6.50m) duidelijk slechter of beter dan de andere twee? De inde-
lingen van de tunnelbuis bij de verschillende breedten worden hieronder weergegeven:

0.30

~ 0.15

O.3
L..U.. 4I••

1 ••. °.90

i
I

315
6.90
I
I
i

0.15 4
Flj.. - _o.30

~I r0.95 ~

0.30

I.. 1.15

In de breedte van 5.40m was de afstand van de linker rijstrook tot de barrier 0.75 m (inclu-
sief de markering). Bij een breedte van 6.00m was dit 1.05 rn en bij 6.50m was deze afstand
13Om.

3 Wat is de invloed van de manier waarop de fysieke overgang van de buitenweg naar de
tunnel is ontworpen, ofwel is er een verschil in ervaring tussen de overgang naar de tunnel
van oost naar west rijdend (open bak van 6oom) en van west naar oost rijdend (toerit van
lOOm)?Beide ingangen zijn in het onderzoek meegenomen.

4 Wat is de invloed van de aanwezigheid van een voorligger? Daartoe zullen ritten met een
voorligger (die zich houdt aan de maximum toegestane snelheid) worden vergeleken met
ritten zonder voorligger.
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5 Wat is de invloed van de kleur van de tunnelwand? Hiertoe zijn een donkere en een lichte
variant in het onderzoek meegenomen. De exacte kleur van de donkere en lichte variant is in
overleg met de Bouwdienst vastgesteld. Om het totale aantal condities enigszins in de hand
te houden zijn voor de lichte variant alleen condities gereden met voorliggers.

In totaal komt het totale onderzoek dan op 3 wegbreedten (5.40m, 6.00m en 6.50m) x 2
rijrichtingen (de open bak van 600m of de toerit van lOOm) x 2 maximum toegestane snelheden
(80 en 100 km/u) x 2 situaties met verkeer (vrijrijdend, volgen van voorligger) x 1.5 (lichte en
donkere wanden), dat wil zeggen elke proefpersoon rijdt 36 ritten. In de condities met de lichte
tunnelwanden heeft men alleen gereden met ander verkeer. Dit omdat op basis van de effecten
van verkeer uitspraken kunnen worden gedaan over de te verwachten effecten in de situatie met
een lichte wand.

(a) (b) (c)

(d) (e)

~ 00 W
Fig. 1 Voorbeeld van het beeld bij het aanrijdtraject van west naar oost (toerit van lOOm)bij een
snelheidslimiet van 80 km/u, lichte variant, smalste breedte (S.40m).

In het rapport zijn voorbeelden opgenomen van wat de proefpersonen tijdens een rit zagen. De
kleurstelling is door het nemen van foto's wel wat anders dan men werkelijk in de simulator zag.
De voorbeelden geven echter wel een indruk. Figuur I geeft een voorbeeld van wat
proefpersonen te zien kregen wanneer ze van west naar oost reden (toerit lOOm) met een
snelheidslimiet van 80 km/u. De chronologische volgorde van de foto's gaat gepaard met de
alfabetische volgorde van de foto's. Hierbij geven de Figuren la tlm Ie een indruk van het
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aanrijdtraject naar de tunnel toe, Figuur If het beeld in de tunnel, Figuur I g het beeld net voor
het verlaten van de tunnel, en de Figuren 1g en 1i het traject nadat men de tunnel weer is
uitgereden. Omdat er foto's zijn gemaakt van een beeldscherm is het erg lastig om de exacte
kleurstelling zoals de proefpersonen kregen voorgelegd in dit rapport vast te leggen. De foto's
dienen dan ook ter illustratie.

In de 100 km/u-variant was de barrier in de middenberm helemaal doorgetrokken. Om een
vergelijking te kunnen maken met de 80 krnJu-variant is plaatje la afgebeeld als 100 krnJu-
variant in Figuur 2.

Fig. 2 Voorbeeld van het ontwerp van de 100 km/u-variant waar in het midden de barrier continu
aanwezig is (als vergelijking met Figuur la).

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(9)

Fig. 3 Voorbeeld van het beeld bij het aanrijdtraject van oost naar west (open bak 600m) bij een
snelheidslimiet van 80 km/u, lichte variant, en de smalste breedte (SAOm).
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Het aanrijdtraject van oost naar west (open bak van 600m) wordt weergegeven in Figuur 3. Het
gaat hierbij ook om de lichte tunnelvariant met een snelheidslimiet van 80 kmfu bij een breedte
van 5AOm. Figuren 3a t/m 3d geven het aanrijdtraject naar de tunnel toe aan, Figuur 3e toont het
beeld in de tunnel, Figuur 3f toont het beeld vlak voor men de tunnel uitrijdt en Figuur 3g toont
het traject net nadat men de tunnel is uitgereden.

Om het verschil te zien tussen de lichte en de donkere variant zijn de twee foto's naast elkaar
geplaatst in Figuur 4. Dit geeft een indruk van de kleurverschillen, al komen de foto's niet
overeen met hoe dit er in werkelijkheid uitzag. Door het nemen van foto's is de kleur van de weg
bij de lichte variant extra donker geworden, iets dat op het beeld in de simulatie niet gebeurde.
In de simulatie waren de kleuren van het wegdek tussen de lichte en de donkere variant
ongeveer gelijk, en waren de verschillen met name aanwezig in de kleur van de wand.

Fig. 4 Voorbeeld van donkere tunnelvariant bij een breedte van 5AOm, en de lichte tunnelvariant
bij 5AOm.

Figuur 5 geeft een overzicht van de drie breedten zoals proefpersonen deze in de tunnel
gepresenteerd kregen. In Figuur 5a is minder ruimte naast de rijstrook beschikbaar is dan bij de
andere varianten. Het linker plaatje (5a) geeft een breedte aan van 5AOm, het middelste plaatje
(5b) een breedte van 6.00m en het rechter plaatje (5c) geeft een tunnel weer van 6.50m.

w ~ ~
Fig. 5 Voorbeelden van het beeld in de tunnel bij 5AOm, 6.00m en 6.50m breed (donkere tunnel-
variant).
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2.2 TNO rijsimulator

Het onderzoek is uitgevoerd in de TNO rijsimulator. Deze staat afgebeeld in Figuur 6.

Fig. 6 De TNO rijsimulator.

De rijsimulator bestaat uit de volgende subsystemen:
• Een mock-up. Proefpersonen zaten in een mock-up van een BMW 3181 en hadden de

normale bedieningsmiddelen tot hun beschikking (stuur, gaspedaal, rem, enz.). Gebaseerd op
de input van de bestuurder berekent het voertuigmodel de positie van het voertuig. Het
voertuig werd in dit experiment gesimuleerd als een automaat, zodat de proefpersonen niet
hoefden te schakelen.

• Een voertuigmodel computer (PC Pentium II 333 MHz), die continu snelheid en koershoek
berekent gebaseerd op de geleverde input. Dit wordt gedaan met 360 Hz. De positie en de
input van de proefpersoon worden doorgegeven aan de supervisor computer met 30 Hz.

• Een supervisor computer (PC Pentium Pro 200 MHz), die de communicatie regelt tussen de
verschillende subsystemen, evenals de data-opslag en het gedrag van het overige
gesimuleerde verkeer.

• Een beeld-genererend computersysteem (Evans & Sutherland SIMFusion), dat real-time
beelden genereert (update frequentie 30 Hz) op basis van data vanuit het voertuigmodel.

• Deze beelden worden op een scherm geprojecteerd voor de mock-up door middel van drie
DLP-projectoren (Digital Light Processing). Deze projectoren zijn uitgerust met een speciale
processor voor beeldgeometrie (correcties voor een cylindrisch scherm) en vloeiende
overgangen tussen de drie beelden. De totale horizontale beeldhoek bedraagt 1200 (3 * 400

).

• Een geluidsgenerator. Het geluid van het voertuig (motorgeluid, wind, banden, etc.) en het
geluid van de overige voertuigen wordt gegenereerd met behulp van een AKAI S3200XL
sampler. Via luidsprekers in en rond de mock-up worden de geluiden vanuit de juiste richting
voor de proefpersoon hoorbaar gemaakt.
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• Een bewegingsplatforrn (MOOG 6DOF2000E). De moek-ap is geplaatst op een
bewegingsplatform met zes vrijheidsgraden om het contact met de weg, de versnellingen,
vertragingen enz. te simuleren.

2.3 Atbftllkelijkevariabelen

Van alle ritten zijn de volgende afhankelijke variabelen gemeten:
• gemid~lde snellieid(kmlu)
• 1IlÎnÎlllumgeredensnelheid (kmlu)
• maximlJmgereden snelheid (kmlu)
• de standaarddeviatie van de snelheid (kmlu)
• het aand~el hoogfrequent sturen (dit geeft aan hoe ingespannen men stuurde)
• deaangCl:loudenafstandtöt delinkermarkering (m)
• de standaarddeviatie van de laterale positie (hoeveel men slingert)(m)
• werklast (gemeten met behulp van de Perifere Detectie Taak)
• subjectiêve·beleving.

De meestl:!elangrijke variabelen in dit geheel zijn •.snelheid en ·de·laterale positie die. men
aanhoudtlYanneer de snelheid als reactie op het tunnelontwerp sterk wisselt ontstaat er een
verstorlngillde.·· verkeersstroom· (wanneer .er .meerdere .auto' sachter .elkaar rijden)•....Een
dergelijke verstoring .kan leiden .tet:verkeersonveilige situaties, zoals kop-staart· botsingen. De
lateralè.pósitiedie wordt gekozen in de tunnel is daarbiJookvan>grootbelang, .omdat vol-
doendeafsta:nd tot de tunnelwand vereist is voor een veilige situatie (te dicht langs de wand
rijden ZOU kunnen leiden tot eenzijdige flank..aanrijdingen).:Naast. snelheid en laterale. positie
zullen echter ook andere variabelen worden besproken,· die Van·invloed zijn op .de beoordeling
van een tunnelontwerp; Wanneermen bijvoorbeeld··bij· een bepaald ontwerp meer. slingert
(hogere standaarddeviatie van de snelheid);· kan dit bij gelijkblijvende breedte gezien worden
als meer risicovol. Daarbij zijnwerklasten ingespannen sturen maten voor hoe veel moeite men
moet doen bij .:de: diverse ontwerpen om veilig te rijden .. Zo •zou het .kunnen .zijn dat er in
rijgedrag zelf geen verschillen worden gevonden, ·maardath-et ene ontwerp .leidt tot veel.meer
werklast. Ook was de Bouwdienst .geinteresseerd in subjectieve beleving, .otwelhoe. wordt de
tunnel ervaren door de weggebruikers. Door met behulp vanher onderzoek inzicht te krijgen in
al deze variabelen en nuances kan door ..de Bouwdienst een inschatting wordengernaakt •van
welk.ontwerp •.zij..zelf·.willen•.toopassen.

De subjectieve beleving werd gemeten door na elke rit de volgende vragen op het scherm te
projecteren en te vragen om een score:

Hoe beangstigend vond u het rijden in de zojuist gereden tunnel?:
Scoor van1(tota.alniet beangstigend) tot en met 10 (heel erg beangstigend)
Een hoge score isdus meer beangstigend!
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Hoe uitdagend vond u hetrijdeuin de zojuist.gereden tunnel?
1 (heleIlWîHûetuitdagend) toten met 10(zeer uitdagend)
Een hoge score is dus uitdagender

Hoe heeft u het rijden in de tunnel in zijn algemeenheid ervaren?
1 (heel erg onprettig) tot en met 10 (heel erg prettig)
Een hoge score is dus prettiger.

Hierbij is specifiek de combinatie gevraagd van beangstigend ·en·Wtdagend,aangezien uit
vragenlijstonderzoek bekend is dat angst niet erg is zolang·hetalsuitdageudwordtervaren. Het
is dus nÎetvoldoende om alleen naar angst te vragen. Er is niet gevraagd hoe. inspannend· het
rijden wasQllldat dit objectief te meten is (aandeelhoogftequentsturen·en werklast).

Werklast is gemeten door middel van de Perifere Detectie.Taak (PDT). DePDT is gebaseerd op
de aannantedat een toename. van werklast resulteert ineen afname· van de grootte van .het
perifere waarnemingsveld. Hierdoor. worden visuele stimuli inde· perïferiegemistenlofnemen
de reactietijden op stimuli in de.periferie toe. Een dergelijke maat is tijdens eerder onderzoek
op TNO-merg .gevoelig gebleken voor een momentane toename van werklast (Van Winsum,
1vfartens8t~edand, 1999). Hoewel een hoge werklast niet .direct negatieve· geVOlgenhoeft .te
hebben Door de veiligheid kan een hogere werklasterwelvoor zorgen dat andere .informatie uit
de omgeVi11g.gemistwordt (Easterbrook,.·1959) .. Uit verschillende ·studies·isgebleken dat
stimuli)dièniet.relevantzijn .voor .•de. primaire. taak inderdaad worden genegeerd indien •..de
werklast•••stÜgt••·(Miura,·••1986;••Williams,.·.·1.985,.·1995;.Dirkin.&••.Hancock,•••.•1985).•.De·.PDT•.bestaat
uitde Pres'X1tatievan eenkiein rood vierkantje op het buitenbeeld van de. simulator gedurende
1 seconde. Deproefpetsonendiendendoormiddel vaneen drukknop.aan ••devingerzosuel
mogelijk ()phetverschijnen ..van de ••vierkantjes te reageren ..·De reactietijden (RT) op •het
verschijllêbvan deze vierkantjes· werden .gemeten in seconden. Als erbinnen 2·s ..vanaf het
versehijnen>Van·..een ..vierkantje •geen reactie··was . gegeven door de .:proefpersoon •werd -.dit
gecodeerd als een gemist signaalenwerdeenRTvan 2·s .opgeslagen.·Gemiddeld werd elke 4 s
een signaaiaangebOden,meteen TandOD1variatietussen.de 3.·en 5. s.Destimulus .werd binnen
eenhOriZolîtalehoekvan l1t« 21.graden links van de lijntussen de ogen van de proefpersoon
en het êentrtlDlvan het.scbermaangtboden .•De stimuli bevonden zich 2 tot 4 graden boven de
horizon (in net verticale vlak) ..Aangeziendestimuliperifeerwaargl'nomenlcunnen worden (en
de·Pl'oefpeJ'$oondusnietspeclfieknaar de··stimU1ihoeft te kiJken) vereist de •taak erg weinig
bewuste aandacht en kan de taak uitgevoerd worden zonderde werk!ast op zich te vergroten.

2.4 Proefpersonen

Voor het onderzoek is gebruik genmakt Van eell.·binnen~proefpersoondesigI1.hetg<;ell inhoudt
dat elke proefpersoon alle condities heeft gereden. In totaal hebben 48 proefpersonen aan het
onderzoek deelgenomen. De proefpersonen waren allenafkolUStig uit bet TNO~TMproefper-
soosbestand en hadden minstens 5 jaar hun rijbewijs en reden minstens 5.000 kmIjaar. De
leeftijden lagen tussen de 23 en 60 jaar, en er namen zowel mannen als vrouwen deel aan het
onderzoek.
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3 RESUl.TATEN

Voor het rijsedJ:ag. zijn verschillende stukken van de weg apart. geanalyseerd. Dit omdat het met
name .interç~$ant is teweten welk gedrag wordt vertoond op bepaalde weggedeelten, zoals of
men sn~lhe,idinhoudt rondom de barrier, neemt de snelheid weer toe wanneer men in de tunnel
is etc. Hieq<;>eis elke rit in 5 delen opgesplitst. De stukken zijn gekozen naar aanleiding van de
ruwe data. ])it houdt in dat voor de snelheden van de eerste ritten van de proefpersonen is
gekeken tu$sen welke stukken de sneiheidhet Ineeste schommelde. Rekening houdend met de
verwachilil&dat veranderingen. ingedJ:aggerelateerd zullen zijn aan de harrier of de. tunnel-
ingang zijn vervolgens in concreto stukken gekozen. Voor de gedragsmaten hebben we aldus de
vol~ndeWe,sgedeelten gekozen:

Voor de toerit van lOOm (van west naar oost rijdend) (zie Figuur 7) was dit:
1) 740m v99f beginharriertot 530p1 voor de harrier
2) 530mvçor harrier tot 70m voorde barrier
3) 70mvûÇfbarrier tot80mvO()rdeiIlgallgvan de tunnel (ofwel 115m na de harrier)
4)80m voorde tunnel tot 410m na de ingang van de tunnel
5) 41Omin4~tunnel tot 730m na de uitgang van de tunnel,

350 1110 1305 2159 2190 2890

Fig.7De5 weggedeelten zoals gebruikt voor de analyse van hetrijgedtag van west naar oost
rijdend.

Voor de open bak van600m (van oost naar west rijdend) (zie Figuur 8) was dit:
1) 340m voor de harrier tot 210m voor de harrier
2) 210m voor debarrier tot 70m voor harrier
3) 70m voot barrierlot.l00ID..vO()r cleingallS.vandetunnel(550m na harrier)
4}100mvO()l'detunnel tot 420m nadeingangvan de tunnel
5) 420IniJlcle tunnelt()t 59Omna.de uitgang van de tunnel.

100

3130 2142 1285 1110 700

Fig. 8 •De· 5 .weggedeelten zoals gebruikt voor de analyse van het rijgedrag van oost naar west
rijdend (open bak 600m).
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De weggedeelten voor de toerit van lOOmzijn dus anders gekozen dan die voor de open bak
van 600m, omdat we met name de relatie tussen het gedrag en de afstand tot de barrieren de
tunnellngarig wilden analyseren. Het exacte begin van de barrier en detunnelingang is niet
genomen, aangezien de invloed op het gedrag al eerder wordt verwacht. Om de meest informa-
tieve weggedeelten voor de analyse te selecteren is in de data gekeken waar de veranderingen in
rijgedragmêt name plaatsvonden. Deze stukken zijn vervolgens geselecteerd voor de analyses.
Voor beidêrijrichtingen geldt dat weggedeelte 1 het aanrijdtraject is, waarin men nog niet
geconfrontêerd wordt met de tunnel, weggedeelte 2 het stuk tot net voor de barrier, weggedeelte
3 het weggedeelte net voor de barrier tot net voor de tunnelingang, weggedeelte 4 het gedeelte
van net voorde tunnel tot ruim in de tunnel en weggedeelte 5 het laatste gedeelte inde tunnel
en er weer uitrijden. Wat dat betreft zijn de weggedeelten tussen de twee rijrichtingen wel
redelijk te vergelijken.

Voor het bekijken van de werklast zijn 4 in plaats van 5 weggedeelten genomen. Dit is gedaan
om de PDT betrouwbaar te kunnen meten (over iets langere weggedeelten) .: Hierbij zijn
weggedeelten 1 en 2 van de gedragsmaten altijd samengevoegd tot één weggedeelte voor de
PDT. Om het geheel overzichtelijk te maken zal bij de bespreking van werklast gesproken
worden over weggedeelten 2-3-4-5, welke dan vergelijkbaar:' zijn met de codering van de
weggedeelten waarover de gedragsmaten zijn beschreven.

De resultaten zijn geanalyseerd met een variantie-analyse (ANOVA).Met een variantie-analyse
wordt get~t~t of verschillen tussen condities toe tewijzen zijn aan de invloed van specifieke
factoren. ilijhet bepalen vanhoofdeffecten .wordt nagegaan wat het effect is van een bepaalde
factor op#ch (bijv. hoe breder, hoe prettiger). Bijinteractie-effecten wordt getoetst of het
effect van een bepaalde factor weer afhangt van (een combinatie vanjandere factoren (bijv. dat
breder prettiger is geldt alleen voor de donkere variant). Hierbij staat een twee-weg interactie
voor een interactie-effect tussen twee factoren, een drie-weg interactie duidt op een interactie
tussen drie factoren etc. De belangrijkste interacties zullen ook altijd in een figuur worden
weergegeven.

De factoren die hier zijn geanalyseerd zijn Breedte (met drie niveaus, te weten 5.40m,6.oom,
6.50m), Snelheid (met twee niveaus, te weten maximum toegestane snelheid 80 kmlu en 100
kmIu), Verkeer (te weten met of zonder voorligger), Rijrichting (met twee niveaus, te weten
de toerit van lOOm(van west naar oost) of de open bak van600m (van 'oost naar west»,· en
Licht (met twee niveaus, .te weten lichte of donkere· wand). Daarnaast is gekeken naar
herhalingseffecten (met 36 niveaus, te weten de 36 ritten).·De herhalingseffecten zijn gebruikt
om te kijken of men misschien anders ging rijden On1clat.men lIleer •.ge'vVendraakte aan de
situatie. Zo zou het kunnen zijn dat er geen verschillen zijn tussen de condities, maar er wel een
herhalingseffect is. Dit betekentdat het rijgedrag met name beïnvloed wordt wanneer men daar
voor de eerste keer rijdt, maar niet door de specifieke uitvoeringsvorm van de tunnel.

Bij het bespreken van alle resultaten zijn de statistische gegevens vermeld volgens het principe
[F(dfl,df2) = x, p<y}.Hierbij is
• dfl het aantal vrijheidsgraden van het te toetsen effect
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• df2 het aantal vrijheidsgraden van de 'kansfluctuaties' , daar waar tegen getoetst wordt
• x de F.,.waardedie aangeeft hoe groot het effect is
• y. het significantieniveau (indien p kleiner is dan 0.05 wordt.gesproken over een significant

effect (deO.OSgeeft aan dat de kans 5% is dat het gevonden effect op toeval berust).

Hierbij is voor het interpreteren van de resultaten de .uitkomst van de toets, te weten de p-
waarde, het meest belangrijk, dat wil zeggen of de p<o.05 is. Wanneer de p-waardekleiner is
dan 0.05 wordt gesproken van een significant effect, waarbij de kans 95% is dat het gevonden
effect niet op toeval berust. Voor het gemak van het lezen hebben we alleen de significante
effecten genoemd. Wanneer bepaalde hoofd- of interactie-effecten niet worden genoemd dan
waren ze niet aanwezig. De complete statistische gegevens worden in tabellen weergegeven,
waarbij de interpretatie van deze effecten altijd in de tekst zal worden toegelicht. Voor verdere
uitleg van bet gebruik van statistiek bij het analyseren van onderzoek wordt verwezen naar
bijvoorbeeld Keppel (1991).

3.1 Ged.ragsmaten

3.1.1 Gemiddelde snelheid

Herhaling~.ffect
Voor de gemiddelde snelheid voor elk gereden weggedeelte was er een herhalingseffect
aanwezig [F(36.1645)=1.83. p<0.003]. Hierbij werd de gemiddelde rijsnelheid steeds iets hoger
naarmate men vaker door de tunnel was gereden. Dit effect wordt weergegeven in Figuur 9.
Hierbij geeft bijvoorbeeld het eerste meetpunt (ritnummer 1) de gemiddelde rijsnelheid weer
van alle proefpersonen bij hun eerste rit. In de eerste rit reden sommige mensen dus met een
breedte val15.4Omen een snelheidslimiet van 80 kJD/u,maar weer anderen in bijvoorbeeld de
andere rijrichting met een 100 kmlu-variant met een breedte van6.00m.

110

1
i
'i
fij 90'2'
Gl:2
Gl
1:1
32
E
ll) 80(.!)

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

ritnummer

Fig. 9 Het effect van herhaling op de gemiddelde rijsnelheid.



18

Ter illustratie, en niet ter analyse, tonen Figuren 10en 11hoe de gemiddelde rij snelheid verliep
over het hele traject gezien. De figuren laten vast zien dat er wat verschillen zijn in gemiddelde
rijsnelheid1maar ook is duidelijk te zien dat er bij geen van de 3 breedten een dip in de
gemiddeldetijsnelheid te vinden is, iets dat eventueel te verwachten was rondom de tunnel-
ingang. De variantie over de snelheden is ook vergelijkbaar over de stukken, wat inhoudt dat de
gemiddelden die worden getoond.in elk datapuntvergelijkbaar zijn en niet bij het ene.datapunt
allemaalgeUjk scoren terwijl het:andere datapunt is opgebouwd uit een middeling van erg hoge
en erg late stores.

Toerit lOom

-0- 5.40m
~I:I.- 6.0Om
••..,... 6;5Om

ä5cs-
Fig. 10 De gemiddelde rijsnelheid over het hele traject van west naar oost rijdend, dus bij de toerit
van loom (gemiddeld over beide snelheidslimieten, dus 80 en 100 kmlu en over lichte en donkere
variant).
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Open bak aoam
110
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Fig. 1l l)e gemiddelde rijsnelheid over het hele traject van oost naar west rijdend, dus bij een
openbakvan600tn (gemiddeld over beide snelheidslimieten, dus 80eálOO kmlu en over de lichte
endedOnlcere variant).

Effecten van/actoren
De significante effecten die zijn gevonden op gemiddelde snelheid zijn weergegeven in Tabel
1. Dit is gedaan om het geheel iets overzichtelijker te maken. De interessante effecten worden
vervolgens.nog in de tekst besproken en waar nodig gevisualiseerd in figuren.

edeelte

= 2268·.90,
= 15.5'.4$-,
= 24.76:,
= 5.07,
== 49.37,
= 13,.'08:,
== 5.67,
= 2.55,
= 4l ..1Q,
= 3·.:80,

Voor de effecten op gemiddelde. snelheid die mensen. reden op.het traject. is geen hoofdeffect
gevonden van Breedte, wat inhoudt dat het effect van Breedte dus altijd van anderen factoren
athing, in dit .geval van.Rijrichting, Snelheid, Licht en Weggedeelte (dit geeft de interactie
Bree<lte~t.icht,.Snelheid~Rijrichting~Weggedeeltenamelijk aa,n).

HethO()fd~f:(ect.van.Snelheid geeft aan dat er duidelijk harder gereden wordt wanneer de
maxinmm loegestane ..snelheid 100 kmIu is in vergelijking met 80 kmIu. Dit effect wordt
weergegeven in Figuur 12.
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80kmlu 100 kmlu

Fig. 12 Het hoofdeffect van Snelheid (ontwerp van 80 krnIu of 100 krnIu) op de gemiddelde rij-
snelheid.

Het hoofdeffect van Verkeer geeft aan dat men zonder ander verkeer wat harder rijd.tdan met
een voorligger. De absolute verschillen zijn echter klein. ongeveer 4 kmlu, Dit effect wordt
weergegeven in Figuur 13.

Met verkeer Zonder verkeer

Fig. 13 Hoofdeffect van Verkeer op de gemiddelde rijsnelheid.

Er is een hoofdeffect van Weggedeelte. waarbij de gemiddelde snelheid hoger ligt naarmate
men zich verder in het traject bevindt. Vervolgens is het interessant te kijken naar de interactie
tussen Breedte, Licht, Snelheid. Rijrichting en Weggedeelte. De interactie wordt weerge-
geven inde Figuren 14. 15. 16 'en 17.·Figuren ·14 en 15 geven de getallen van west: naar oost
rijdend (toerit lOOm) en Figuren 16 en 17 van oost naar west rijdend (open bak váa 600rn). Het
verschil tussen Figuren 14 en 15 is het verschil in lichte en donkere variant. Wanneer beide
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figuren metelkaar vergeleken worden valt op dat de verschillen tussen de lichte en de donkere
variant in de gemiddelde rijsnelheid klein zijn.

110

70
2 53

80 km/u

-0- 5AOm
-0- 6.00m
•• -<>-. 6.50m

3 5

100kmlu

Fig. 14 De gevonden interactie voor gemiddelde rijsnelheid voor de toerit van lOOm in de lichte
variant tussen Br<*ite, Snelheid (80 of 100 kmlu) en Weggedeelte (1 tlrn 5).

i-
90

2 53 4

80km/u

-0-- 5AOm
-0- 6.00m
-<>- 6.50m

2 4 53

100 kmlu

Fig. 15 De gevondeninteractie voor gemiddelde rijsnelheid voor de toerit van lOOm in de donkere
variant tussen Breedte, Snelheid (80 of 100 kmlu)en Weggedeelte (I tlrn 5).

Wanneer we Figuren 16 en. I? .:metelkaar vergelijken zien we dat de verschillen tussen de .lichte
ende do~~re variant gok klein zijn.Bij dedo~re variant met 100kmlu lijkt de. gemiddelde
rijsnelheid bij de 5.4Om variant iets lager te liggen. Wanneer we kijken naar de. verschillen in
het verloop van de gemiddelde snelheid tussen de toerit van lOOm en de open bak van 600m,
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dan zijn die duidelijker aanwezig voor de 100 km/u-variant. Over het algemeen zien we dat de
gemiddelde snelheid steeds iets toeneemt naarmate men verder in het traject komt. Bij de
rijrichting van oost naar west (open bak 6oom) in de 100 km/u-variant neemt deze snelheid
minder geleidelijk toe, namelijk pas vanaf weggedeelte 3 (vlak bij het begin van de harrier). Bij
de 100 kmlu~varianten zijn de absolute verschillen in snelheid tussen de het begin van het
traject en het einde van het traject groter dan bij de 80 km/u-variant,

110

-o-'S.40m'
-O-6.OQm!
-o--6.50m.

70
2 3

80 kmlu

2 53

100 kmlu

44 5

Fig. 16 De gevonden interactie voor gemiddelde rijsnelheid voor de open bak van 600m in de
lichte variant tussen Breedte, Snelheid (80 of 100 km/u) en Weggedeelte (1 tlm 5).

110

-0- 5.40m
-0'" 6;Oom
~-·6.5om

3 4 5
70

2 3 24 5

80 kmlu 100kmlu

Fig. l7De gevonden interactie voor gemiddelde rijsnelheid voor de open bak van 600m in de
donkere variant tussen Breedte, Snelheid (80 of 100 km/u) en Weggedeelte (ltlm 5).
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3.1.2 Maximale gereden snelheid

Ter onderscheiding van de gemiddelde snelheid, die hoge en lage snelheden tegen elkaar
wegmiddelt, is ook gekeken naar de maximale gereden snelheden. Bij deze maat is gekeken wat
de maximalë snelheid was die een proefpersoon in een bepaald weggedeelte bereikte. Van alle
snelheden die in dat stuk dus gereden zijn is per proefpersoon bepaald wat de hoogste was.

Herhalingseffect
Er was geen. herhalingseffect aanwezig voor de maximale gereden snelheden op de trajecten.
Dat betekent dat de maximale rijsnelheid niet hoger of lager werd naarmate men de tunnel
vaker had gereden.

Effecten van/actoren
Voor de verschillende factoren is gekeken wat de effecten waren op de maximale rijsnelheid.
De resultaten hiervan zijn opgenomen in Tabel 2.

<0;
oo1סס.
.0001
.03
.02
.eeooi

OO1סס.0>
.0009

..0001
oo1סס.
.002

Er was een hoofdeffect van Snelheid, waar in het gevalväneen maximum toegestane snelheid
van 80 km/u lagere maximale rijsnelheden werden gevonden dan 1;lijeen maximum toegestane
snelheid van 100 kmlu (gemiddeld gezien een verschil van 79lcm1u ten opzichte van 92 km/u).
Er was ook een hoofdeffect van Weggedeelte, dat niet eenduidig te interpreteren is. Het
hoofdeffect van Verkeer duidde erop dat de. maximale snelheden bij voorliggers ongeveer 5
kmtu langzamer lagen dan zonder ander verkeer. Met name de 5-weg interactie tussen Breedte,
Licht, Snemeid,. Rijrichtingen Weggedeelte is interessant, .alis bet type. effe(;t vergelijkbaar
met ·de··effecten···van···gemiddelde·.·rijsnelheid.· ·De···interactie·.wordt·.·getoond·.in.·de ..Piguren .·.18,·.19,
20 en 21. Figuren 18 en 19 betreffen de variant met een toeritvan lOOm, en Figuren 20 en 21
betreffende open· bak van6OOm.Bet verschil tussen Figuur 18 en 19 geeft bet verschil weer
tussea de donkere varianten de licbte variant, waar de verschillen oëk wëer klein zijn, wat ook
geldt voor de open bak van 6OOm. Verder laten de figuren zien dat de maximaal gereden
snelheid voor de toerit van lOOmmet name toeneemt vanaf stuk 4. Voor de open bak van 600m
zien we een heel geleidelijk patroon voor de 80 km/u-variant, maar in de 100 km/u-variant zien
we zelfs een afname in maximale snelheid in weggedeelte 2 (het stuk tot vlak voor de harrier).
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80 km/u 100 km/u

Fig. 18 Pegevonden interactie voor gemiddelde (over alle proefpersonen) maximaal gereden
snelhei(i*,or de tOeritvan lOOmin de lichte variant tussen Breedte. Snelheid (80 of 100 kmlu) en
Wegg«leeilte (1 tlm 5).
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2 3

80 km/u 100 km/u

Fig. 19 De gevonden interactie voor gemiddelde (over alle proefpersonen) maximaal gereden
snelheid voor de toerit van lOOmin de donkere variant tussen.Breedte, Snelheid (80 of 100 km/u)
en Weggedeelte (1 tlm 5).
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Fig. 20 De gevonden interactie voor gemiddelde (over alle proefpersonen) maximaal gereden
snelheid voor de open bak van 600m in de lichte variant tussen Breedte, Snelheid (80 of 100 km/u)
en Weggedeelte Cl tlm 5).
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Fig.. 21. ne gevonden interactie. voor gemiddelde (over .aUe.proefpersonen) ll1aximaal.ge~n
snelbeidvoor de open bak van 600m in de donkere variant tussen Breedte, .Snellleid (30 of 100
kmlu) enWeggedeelte (1 tlm 5).

3.1.3 MiniInalegereden snelheid

De minimale gereden snelheid is ook geanalyseerd, om te kijken of er wellicht in bepaalde
gevallen veel··lagere minimale snelheden werden gevonden. Bij deze maat is gekeken wat de
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minimale snelheid was die een proefpersoon in een bepaald weggedeelte bereikte. Van alle
snelheden die in dat stuk dus gereden zijn is per proefpersoon bepaald wat de laagste was.

Herhaling$ejJect
Voor de minimale rijsnelheden die zijn gevonden was er een herhalingseffect te vinden
[F(35,164S)=2.23, p<0.OOOO5].Dit effect, dat wordt getoond in Figuur 22, laat zien dat de
minimale snelheden wat toenamen naarmate men de tunnel vaker gereden had.

4 7 10 13 16 1922 25 28 31 34

ritnummer

Fig. 22 Het effect van herhaling over alle ritten gezien op de minimaal gereden snelheid.

Effecten vanfactoren
De gevonden effecten op de minimale gereden snelheid worden weergegeven in Tabel 3.

Tabe13 Gevonden effecten voorde minimale ereden snelheid.
Variabele met bijbehorende statistiek
Snelheid = 2293.32,

= 166~23,
= 32~48,
= 5.94~
= 53.28,
= 63::.70:,
= 2.25:,
= 2.59,
= 14.85,
= 2.23,
= 2~56,

Er is een hoofdeffect van Snelheid, met lagere gemiddelde minimale snelheden in de 80 km/a-
variant dan bij de 100 kmla-variant (waarbij het gemiddelde bij de 80 kmla-variant op 77 kmla
lag en bij de 100 kmlu-variant op 92 km/u), Ook is er een hoofdeffect van Verkeer, met een
iets hogere gemiddelde minimale snelheid (ongeveer 4 kmIu) wanneer er geen voorliggers zijn.
Het hoofdeffect van Weggedeelte geeft aan dat men verder op de weg een hogere minimale
snelheid heeft dan meer aan het begin van het traject.
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Net als bij de gemiddelde rijsnelheid en de maximaal gereden snelheid is het hier interessant
naar de 5-weg interactie te kijken tussen Breedte, Licht, Snelheid, Rijrichting en Wegge-
deelte. Deze wordt weergegeven in de Figuren 23, 24, 25 en 26. Hierbij geven Figuren 23 en 24
de toerit van lOOm weer en Figuren 25 en 26 de open bak van 6oom. Ook hier zijn voor beide
situaties deverschillen tussen de lichte en donkere variant klein. De verschillen tussen de 80 en
100 kmIu-variant zijn duidelijk (de minimale snelheden liggen bij de 100 kmlu-variant duidelijk
hoger) en er zijn verschillen te zien tussen de toerit van lOOm en de open bak van 6oom. Bij de
toerit van lOOm lopen de minimale snelheden wat geleidelijker op.

Uchté variant
Toerit 1aam

-0- 5.40m
-0- s.oorn
-0" a.50m

1 2 3 4 5 3 4 5

80 km/u 100 km/u
Fig. 23 De gevonden interactie voor gemiddelde (over alle proefpersonen) minimaal gereden snel-
heid voor de toerit van lOOmin de lichte variant tussen Breedte, Snelheid (80 of 100 km/u) en
Weggedeelte(l tlm 5).
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Fig. 24 De gevonden interactie voor gemiddelde (over alle proefpersonen) minimaal gereden snel-
heid voor de toerit van lOOm in de donkere variant tussen Breedte, Snelheid (80 of 100 kmlu) en
Weggedeelte (I tlm 5).
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Fig. 25 De gevonden interactie voor gemiddelde (over alle proefpersonen) minimaal gereden snel-
heid voor de open bak van 600m in de lichte variant tussen Breedte, Snelheid (80 of 100 kmlu) en
Weggedeelte (l tlm 5).
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110 Donkere variant
Open bak 600m

70

80kmlu 100kmlu

Fig. 26J)egevondeninteractie voor gemiddelde (over alle proefpersonen)tninimaalgeredensne1-
heid Voor de open bak van 600m in de donkere variant tussen Breedte, Snelheid (80 of 100 kmlu)
en Weggedeelte (1 tJm5).

3.1.4 Staridaarddeviatie van de snelheid

De standaarddeviatie van de gereden snelheid is een maat voor hoe constant men één bepaalde
snelheid aanhoudt. Hoe onregelmatiger de snelheid (dan weer harder en dan weer zachter), hoe
hoger de standaarddeviatie. Hoe lager de standaard deviatie,. hoe constanter men rijdt dus hoe
minder verstoring in de verkeersstroom, met minder kans op file of kop-staart conflicten.

4 7 ro ~ ww. • ~ ~ M

ntl'll.lmmer

Fig. 27 Het effect van herhaling op de standaarddeviatie van de snelheid.
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Herhalingseffect
Er was een herha1ingseffect aanwezig op de standaarddeviatie van de snelheid [F(35,1645)=
1.92, p<o.OOl}.De standaarddeviatie van de snelheid werd kleiner (meer constante snelheid)
naarmate men de tunn~l vaker had gereden. Diteffect wordt getoond in Figuur 27.

Effecten vanfactoren
De gevonden effecten voor de standaarddeviatie van de snelheid worden weergegeven in
Tabel 4.

== 25.90,
== 8.17,
== 164.49,
== 2.00
== 5.53,
== 6.14,
== 2.42,
== 4.11,

Er werd eetfhoofdeffect gevonden van Verkeer, waarbij zonder verkeer met een wat constan-
tere snelheid werd gereden dan in de situatie met ander verkeer. Dit valt te verklaren door het
feit dat men met een voorligger steeds de snelheid ten opzichte van deze voorligger regelt,
terwijl men· bij vrij rijden dit geleidelijker kan doen. Het hoofdeffect van Verkeer wordt
weergegevett in Figuur· 28.
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Fig. 28 •Het gevonden hoofdeffect van Verkeer op de standaarddeviatie van de snelheid.

Het hoofdeffect van Weggedeelte is iets. minder eenvoudig te interpreteren. Deze factor zal
daarom besproken worden in de .iatetacties, De 4-weg interactie tussen Breedte, Licht,
Snelheid en Weggedeelte wordt gepresenteerd in Figuren 29 en 30. Hierbij geeft Figuur 29 de
gegevens weer voor de lichte variant en Figuur 30 voor de donkere variant Te zien is dat er
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geen eenduidig patroon te vinden is dat er bij de bredere. variant met minder constante snelheid
wordt gereden dan bij .smallere varianten. Ook wordt er in de loo kmlu-variant met een net zo
constante snelheid gereden als in de 80 kmlu-variant.
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Fig. 29 De interactie tussen Breedte, Snelheid en Weggedeelte op de standaarddeviatie van de
snelheid voor de lichte variant.
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Fig. 30 De interactie tussen Breedte, Snelheid en Weggedeelte op de standaarddeviatie van de
snelheid voor de donkere variant

Ook de 4-weg interactie tussen Licht, Sn~lheid,Rijrichting, en Weggedeelte is interessant.
Wat we zien bij van west naar oost rijden (toerit lOOm) is dat de standaarddeviatie van de
snelheid duidelijk hoger is in weggedeelte 1 en 2, duidelijk afneemt in deel 3 (het punt van voor
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de barrier voor de tunnel) en weer toeneemt in de delen 4 en 5. Dit wordt getoond in Figuur
31. Voor oost naar west rijden (open bak 600m) is te zien dat de standaarddeviatie duidelijk
toeneemt voor weggedeelte 3 (zie Figuur 32). In het traject van vlak voor de barriet tot vlak
voor de tunnel reed men bij van oost naar west dus een minder constante snelheid. Deze piek is
nog wat groter voor de donkere variant waarin men 1OOkrn/umag rijden.

5,5 Toerit lOom

Lichte variant Donkere variant

Fig. 31 De interactie tussen Licht, Snelheid en Weggedeelte op de standaarddeviatie van de snel-
heid voor de toerit van lOOm.
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Fig.32 De interactie tussen Licht, Snelheid en Weggedeelte op de standaarddeviatie van de snel-
heid voor de open bak van 600m.
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3.1.5 ·HFA(aandeel hêge-stuurbewegingea)

Het aandeeLhogestuurbewegingen is gemeten om een idee te krijgen Van hoe inspapnend
iemand op een bepaald weggedeelte stuurde. De HFA wordt gebaseerd op het FFf -spectrum
van stuu.rbewegingen,. waarbij de energie .van .0.3 tot 0.6 Hz worqtgedeelddoor de totale
energie binrien deO.tot 0.6 Hz (Blaaaw, 1984)..Hoe hQger de HFA, hoe meer energie iemand
stopt in· het sb.Jren, dlls hoe meer moeite iemand doet om de gewenste positie aan te houden.
Wel moet hierbij in dé gaten worden gebouden qat HFA a.ltijd bekeken moeten worden met de
standaardqeviatie van de laterale positie: Indien men niet inspannend stuurt is dat pas positief
uit te ·leggen wanneer men ook minder slingert. Indien men niet inspannend stuurt maar te
weinig stunrcorrecties uitvoert waardoor men slingert kan dit niet positief uitgelegd worden.

Herhalingseffect
Er wasgeennoofdeffect aanwezig van herhaling op hetaandeel.hogestunrbewegingen. Hoe
ingespannen men stuurde veranderde dus niet naarmate men vaker door de tunnel had gereden.

Effecten vanfactoren
Tabel' 5 geeft een overzicht van de gevonden effecten op de vertoonde HFA.

== 6O~36,:
= 874.:98.,
= 1'.343:',67,
= l2J~J8?,
:. 3~86,
= 39,62
= 714.80,
= 2..44,
= 3.57,
= 21 ..85,
= 2..03,
= 2.21~
= J~Q7,
= 4~32"
- 3.78,

. ",.

Er\Vaseen~oofde~ect van Snelheid, waarbij?e lOOkm/u-variant ietsrneer ingespannen werd
gestunrdQanbijde80 kmlu •.variant·· Deze verschillen waren echter in absolute zln erg Jdein.
Het hoofdeffect van Rijrichting laat zien dat er bij de open bak van 600m meer ingespannen
werd gestuurd dan bij de toerit· van lOOm.:Hethoofdeffect.van Weggedeeitegaf aan dat men
steeds minder ingespannen ging sturen naarmate men zich verder op het traject bevond.

Aa.ngeziener·sprake is vän een 5-weginteractie·is het hetmeest·inzichteiijk d.eze in figuren te
laten zien. Figuren 33, 34, 35 en 36 geven deze interactie weer .. Figuren 33··en 34 geven de
getalienw~r van detoerit van 1ûOm,en Figuren 35 en 36 geven de waarden voor de openbak
van 6OQm'Wanneer\Ve Figuren 33 en 34 Illet elkaar vergelijken zien we de verschillen tussen
de lichte~n de ..donkere variant.. Deze verschillen zijn erg klein. Het verschil tussen de
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verschillende breedten is ook niet eenduidig aanwezig (wat ook blijkt uit de afwezigheid van
een hoofdeffect van Breedte). Opvallend is dat de stuurinspanning in het stuk tussen de barrier
en vlak voótde tunnelwand weer toeneemt in vergelijking met het weggedeelte ervoor.

--0-- 5.4Orri
-0.. 6.OQm
-0-' 6.50m

0,2

0,1
2 3

80krnlu

4 5 2 3 4 5

100kmlu

Breedte, Snelheid en Weggedeelte op de HFA bij de lichte variant van de

2 3 4 5 2 3 4 5

80 kmlu 100kmlu

Fig. 34 De effecten van Breedte,Snelheid en Weg~eelteop de HFA bij de donkere variant van
de toeritvan lOOm.

Wanneel"we kijken naar de open bak van 600m zien we dat de stuurinspanning anders verloopt
dan biJ.•de toerit van lOOm.Met name bij. de open bak van. 600m wordt in de. eerste twee
weggedeelten duidelijk veel meer ingespannen gestuurd dan het geval is bij de toerit van lOOm.
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De verschillen· tussen de .donkere en de lichte variant zijn ook weer erg klein, en de verschillen
in HFA bijde verschillende breedten ook.
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Fig. 35 Oe effecten van Breedte, Snelheid en Weggedeelte op de HFA bij de lichte variant van de
open bak van 6OOm.
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Fig. 36 Oe effecten van Breedte, Snelheid en Weggedeelte op de HF A bij de donkere variant van
de open bak van 600m.

Om een idee te krijgen van hoe ingespannen men in deze wegomgeving stuurde moet een
vergelijking worden gemaakt met hoe ingespannen men stuurt op een 3.5Om brede rijstrook op
een autosnelweg (ook in de rijsimulator). De waarden op een autosnelweg liggen rond de 0.2.
De waarden die hier gevonden worden zijn dus hoog te noemen. Op een autosnelweg met een
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rijstrook van 2.50m gaan de waarden richting de 0.4. Ook in vergelijking hiermee zijn de
waarden gevonden in dit onderzoek dus hoog te noemen. Dit was echter ook wel te verwachten
aangezien het gaat om het rijden in een enkele strook met over een groot gedeelte laterale
fysieke beperkingen.

3.1.6 Standaarddeviatie van de laterale positie

De standaard deviatie van de laterale positie is een maat voor hoeveel men slingert binnen de
rijstrook, Deze maat dient wel gezien te worden in samenhang met de vorige maat, te weten hoe
ingespannen men stuurde. Wanneer men ingespannen stuurt zou men ook minder moeten gaan
slingeren.

Herhalingsftffect
Er was een herhalingseffect aanwezig op de standaarddeviatie (SD) van de laterale positie
[F(35,1645}=:3.58,p<0.OOOO1].Men ging wat meer slingeren naarmate men meer ritten had
gemaakt. De absolute verschillen tussen de .eerste en de laatste rit zijn echter niet groot
(ongeveer O.03m).Het herhalingseffect wordt weergegeven in Figuur 37.
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Fig. 37 Het effect van herhaling op de SD van de laterale positie.

Effecten van.ftietoren
De analyse van de gegevens van de SD laterale positie geven het volgende aan:
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Tabel 6 GevondeJaeffecteJavoor de standaarddeviatie van de laterale sitie,
Variabele met biibehorende statistiek
Breedte
Snelheid

Het hQOfq~ffectvan llreedtegeeftaandaterJets meer geslingerd wordtWcmneet de weg breder
wordt. W~lm.oet hierbij in .degaten worden. gehouden dat slingeren. in. een. bredere ..variant ·in
principe mlJader gevolgen heeft dan bij een smallere variant, ollldat de afstand tot de Wand
groter is. De verschillen tussen de varianten zijn echter erg klein. De verschillen worden
weergegeven in Figuur 38.
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Fig. 38 Het hoofdeffect van Breedte op de SDvan de laterale positie.

Het hoofdeffect van Snelheid heeft aan dat er wat meer geslingerd wordt wanneer de maximum
toegestane snelheid 100 kmlu is, maar de absolute verschillen zijn erg klein (O.Olm). Het
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hoofdeffectvan Rijrichting laat zienda.t bij de open bak van 600m wat minder geslingerd
wordt, ook weer met maar kleine absolute verschillen (O.Olm).Het hoofdeffect van Verkeer
gaf aan .datiir iets meer geslingerd. werd wanneer er geen ander verkeerwas. De absolute
verschiUen~jnechterook hier zo klein (ongeveer O.Olm)dat hier geenwaarde aan kaJl·",orden
gehecht.

De 4-wegj~teractie tussen Breedte, Snelheid, Rijrichting en Weggedeelte is •interessant om
in detailte~jken. Deze wordt voor van west naar oost (toerit. 1OOm)getoond in Figuur 39 en
voor van oost naar west (open bak600m) in Figuur 40. De figuren geven aan datdeSDlaterale
positie biJ~toerit van lOOmduidelijk anders is voor de verschillende weggedeelten dan bij.de
openbaky~6()Om.

Figuur39iaatzien· dat men bij de toerit van lOOmin de 80 km/u-variant. in vergeuJkingllletde
lookmlu~vflriant minder slingerde in de eerste en laatste weggedeelten .•Voorde opcnbakvan
600m w~erechter nauwelijks verschillen tussen de 80 .kmlUen .de lOOkmlu-variant. Voor
de toeritv~lOOm ··wordtbij alle.breedten het minste geslingerd op weggedeelte 3{van vlak
voor debarrier tot vlak. voor de tunnel). Dit is ook het weggedeelte waar men wat meer
ingespaIUletlstuurde. Blijkbaar gaat er.toch een dreiging uit van het begin van de rechter barrier
en de tunnêlingang (als de dreiging ••van het begin.van de ·linkerbarrier· inde 80 kmlu-variant
zou komen zouden er duidelijkere verschillen zijn tussen de 80 km/u-varianten· de lookm/u-
variant). Vlî'lafvlak· voorde tunnelingang Ileemthetsullgeren· weer toe. Voor de open bak van
6OO:mwordljl.listhet minst geslingerd op weggedeelte 2,· te weten het stuk tot vlak voor de
barrier.Hil#naneemt het slingeren weer meer toe.
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Fig. 39 Effect van Breedte en Snelheid op de SD van de laterale positie voor de toerit van lOOm.
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3.1.7 Afstand tot de linker markering

Per weggedeelte is ook gekeken welke absolute afstand de proefpersonen aanhielden. tot de
linker mark~ring. Deze waarde was owanneer men met de linkerkant van de (virtuele) banden
van het voertuig tegen de markering aanzat.'Wanneerm.endus· bij een smalle varianten een
brede variant evenveel afstand tot de linker markering aanhield, was de afstand totde wanden
in de bredere variant groter aangezien er meer ruimte aan beide zijden van de rijstrook
beschikbaar was. Bij de smalle variant had men bij waarde 0 (banden tegen de linker marke-
ring) nog O.75m afstand tot de linker barrier c.q, wand, bij de 6.00m brede variant houdt een
waarde 0 is dat .men nog 1.OSmhad tot de barrier en bij de 6.5Om variant. was· dat bij een
waarde 0 1.3Om.Er is voor gekozen om de af~tandeIl uit te dl1lkken~ls afstandJot de linker
markeringen niet de .linker wand, aangezien dit de vergelijking duidelijker maakt. Om in het
midden van de strook te rijden zou de afstand tot de linker markering O.75mmoeten zijn (bij
alle breedten), rekening houdend met een voertuigbreedte van 1.74m (de mock-up van de
rijsimulll,tor).llijgelijkea,'fstanden ten op~ichte van de linker mar}(eringbad men bij de 6.00m
brede variant O.3Ommeer tot de linker barrier/wand en bij de 650m brede variant nog O.25m
meer.

Figuur 41 geeft voor het gehele stuk voor de richting van west naar oost (toerit lOOm)aan
welke laterale positie men koos. Figuur 42 geeft dit aan voor de richting van oost naar west
(open bakvan 600m). Deze figuren worden dus gebruikt om een illustratie te geven van het
verloop. Voor de analyses zelf zijn weer een aantal stukkensarnengenomen.
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Fig. 41 Hetverloopvan de laterale positie over het hele traject rijdend van west naar oost, gemid·
deld voor alle ritten.
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Fig. 42 Het verloop van de laterale positie over het hele traject van oost naar west, gemiddeld voor
alle ritten.

HerhaUngseffect
Er waseenhoofdeffect van herhaling aanwezig [F(35,1645)=1.00, p<0.002]. Men ging
naarmate men meer ritten had gereden iets meer naar rechts rijden, dus men hield iets meer
afstand tot de linkerkantstreep aan. Dit herhalingseffect wordt getoond in Figuur 43.
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Fig. 43·.· Het effectva.n herhalingöp<1eaangehoudenafstand tQt<1elinker mark.ering.

Effecten·.vgnfactoren
De gevonden effecten .van de versclilliende. factoren op de •aangehouden •afstand tot de linker
markering worden weergegeven in Tabel?

F(2,94)
F0,41)
F(1,47)
F(4,188)
F(l,47)
F(l,47) .
F(1,47)
F(8,376)
F(4,188
F(4,188
F(4,188)
F(2,94)
F(8,376)
F(4,188)
F(8,376)
. F(8,316
F(4,188)

=
=
=

6.95,
.:;;<.. 2.45,
:= 32.Z4,:
;; 3~:79:~
;;.,::4~Q9;:
= ·Z~72~:

Het ••hoof~ffectvan ··Breedte·. gaf aan dat roendichter biJ. de linker markering ging rijden
wanneercreweg breder was. De grootte van dit effect .wordt weergegeven inF'iguur 44.
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Fig.44 HethoofdeffectvanBreedteop de gekozenafstandtolde linkermarkering.

Het verschil in rijstrookpositie tussen de breedste en de smalste variant was ongeveer 0.26m.
wa.arbijJ.nênbij·de:breedste variant 0.26m meer naar links in de rijstrook reed. De afstand van
de linkennarkering tot de barrier was in de smalste variantO.75m en inde breedste variant
1.30m..Datwi1 zeggen dat men bij een extra ruimte tot de wand van 0.55m gemiddeld ongeveer
0.26m gebtóiktom meer naar links te gaan rijden. Dit betekent dat men bij meernrimtè naast
de.rijstn;lkellmeer links in de .rijstrook gaat rijden. Hierbij kiestlllen .eendusdanJgepositie. dat
de absol~~llfstand tot de linker 'Wandbij· de bredere variant nog steeds groter is dan bij ..de
smallerevarlant.

Het hoofdê.:ffectvan Snelheid gafaandat .men iets meer (O.04m) afstand aanhield tot de linker
markeriQ.gl;)ijeen snelheid van 80 km/u in vergelijking mëtl 00 kmlu (ofwel iets meer naar het
midden Van de rijstrook).· Het hoofdeffect van Rijrichting gaf aan dat men ongeveer O.lOm
meerafsta;rld aanhield .tot de linker markering wanneer .men van west naar oost reed,·dl.1sbij de
toeritvanlOûm (meer richting .het midden van de rijstrook). Het hoofdeffectvan Verkeer gaf
aan dat~Q. O.04mmeer afstandllliQ.hield tot de linker markering in de situaties met een
voorliggêrdan wanneer er.geen ander verkeer voor reed.

De.3~~eBi••ÎI1teractie••t~ss~n.lJr~e~U~,.•Jtijli~htÎ11g•.~n."'~"~(j~~lte.\\to!clt .•\VËergege"ell•••iJ1 ••riguur
45. Defi~llf laat zien dat bij de open bak van 600m de verschillen in deallngehouden afsta.ll.d
tot de linker markering tussen de verschillende weggedeelten groter zijn dan bij de toerit van
lOOm..•Bij de· epën: bak-van 600m ga.atmen steeds meer afstand aanbouden tot·.de linker
markeringrtaarma.te men verder kwam in bet traject (meer richting midden van de rijstrook).
Men begint van oost naar west rijdend (open bak 6oom) bij de breedste variant met de banden
op de linker markering, en schuift gedurende de rit naar links tot men net voor de tunnel is.
Vanaf dat moment past men de rijstrookpositie niet meer aan. Bij een kleinere wegbreedte vindt
hetzelfde fenomeen plaats, maar rijdt men wat meer naar rechts in de rijstrook, namelijk meer
richting het midden van de rijstrook. Van west naar oost rijdend (toerit lOOm)begint men al
met meer afstand tot de linker markering, waarbij de verschuiving in laterale positie tussen de
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verschillende weggedeelten minder groot is. Wanneer men vlak voor de harrier is, verschuift
men iets naar rechts, maar in het aanrijdstuk vanaf dat punt richting de tunnel neemt men de
oude positie weer in. Vanaf vlak voor de tunnel tot de helft van de tunnel verschuift men dan
weer iets naar rechts, om het laatste stuk weer wat terug naar links te gaan. Wanneer er dus een
dreiging van de wandlbarrier uitgaat gaat men wat meer naar het midden van de rijstrook rijden,
wat tot uiting komt in het begin van de banier en de tunnelwand, maar ook voer een smallere
variant. In de smalste' variant rijdt men het meest in het midden, waarschijnlijk om zodoende
aan beide zijden de grootste afstand tot de harrier/wand aan te houden.
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Fig. 45 De 3~weginteractie tussen Breedte. Rijrichting en Weggedeelte voor .deafstaoo die werd
aangehouden tot de linker markering.

De verSChillentussen de lichte en de donkere variant zijn ook hier verwaarloosbaar kleinen
nietsystema.tisch (vandaar ook de afwezigheid van eenhoofdeffect van Licht).

3.1.8 Werklast (reactietijden PDT)

De Perifere Detectie Taak is gebruikt om de werklast van de weggebruikers in kaart te brengen.
}lier1;>ijzijn<iereactietijdel1g~meten. waarbij een hogere reactietijd duidt op meer werklast.
Wanneer iemand een signaal helemaal miste (er niet op reageerde) is een reactietijd van 2
seconden opgeslagen. Op deze wijze is het aandeel gemiste signalen ook in de RT-maat
verwerkt en wordt niet apart over het percentage missers gesproken.

Herhalingseffect
Er was een herhalingseffect te vinden op de PDT[F(35,1645)=1.65. p<O.Ol]. Het herhalings-
effect is echter niet eenduidig. De reactietijden (en dus de werklast) lijken langzaam iets af te
nemen, maar na de helft van het aantal gemaakte ritten neemt de werklast weer toe. Het is dus
niet zo te stellen dat de werklast afneemt naarmate men meer ritten heeft gereden. Het
gevonden effect wordt getoond in Figuur 46.
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Fig. 46 Het effect van herhaling op de werklast, gemeten met de PDT.

Effecten vanfactoren
Voor de reactietijden op de PDT is ook gekeken naar de invloed van de verschillende factoren.
De gegevens hiervan zijn weergegeven in Tabel 8.

F(1,47)
F(4,188)
F(8,376)
F(4,188)
F4,188)

= 15~07,
= 40.42,
= 2.48,
= 5.78,
= 2.3>.26,

Het hoofdeffect van Rijrichting geeft aan dat men van oost naar west rijdend (open bak 600m)
een hogere werklast had dan van west naar· oost rijdend (toerit lOOm). Er was echter een
interactie tussen Rijrichting en Weggedeelte, wat betekent dat het effect van Rijrichting ook
afhing van op welke weggedeelte men reed. Deze interactie wordt weergegeven in Figuur 47.
Hierbij is te zien dat met name de hogere werklast van oost naar west rijdend verklaard wordt
door een hpgere werklast in weggedeelte 2 (het stuk tot vlak voor de barrier). De andere
verschillen zijn duidelijk kleiner.
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Fig.47 De interactie tussen Rijrichting en Weggedeelte voor de reactietijden op de PDT.
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De 2-weg interactie tussen Snelheid en Weggedeelte wordt weergegeven in Figuur 48. Deze
geeft aan dat de reactietijden op de PDT in de 100 km/u-variant met nlllIle hoger liggen in
weggedeelte 2 (het stuk tot vlak voor de harrier).
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Fig. 48 De interactie tussen Snelheid en Weggedeelte voor de reactietijden op de PDT.

De 2-weg interactie tussen Breedte en Weggedeelte wordt getoond in Figuur 49. Hierbij is te
zien dat de werklast voor de brede variant (6.50m) met name hoger is in weggedeelte 2, dus bij
het aanrijdtraject. De verschillen zijn overigens erg klein.
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Fig. 49 De 2-weg interactie tussen Rijrichting en Weggedeelte voor de reactietijden op de PDT.

3.2 Subj&:tievebeleving

3.2.1 Scores na elke rit

Herhalingseffect
De subjectieve beleving is bepaald door na afloop van elke rit te vragen naar ervaren angst,
uitdaging en algemeen oordeel. Allereerst is gekeken of er een herhalingseffect is, oftewel of er
een verloop zit in de gegeven antwoorden naarmate men meer ritten door de tunnel had
gemaakt (onafhankelijk van welke ontwerpvariant dit was).

Er was een hoofdeffect aanwezig van herhaling op de 'beangstigend' -scores [F(35,1645)=4.74,
p<o.OOO1]. Hoe meer ritten men had gemaakt hoe minder hoog men scoorde op 'beangstigend'.
Dit effect wordt getoond in Figuur 50.
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Fig. 50 Heteffeçt van herhaling op .@'beangstigend'·scores (hoger is meer beangstigend).

Er was ook een herhalingseffect aanwezig voor hoe uitdagend men de tunnel vond [F(35,1645)
=3.96, p<O.OûOn Hierbij vond men het minder uitdagend worden naarmate men vaker door de
tunnel had gereden ..De scores hierbij worden getoond in Figuur 51.

Fig. 51 Het effect van herhaling op de 'uitdagend' -scores (hoger is meer uitdagend).

Voor de algemene score voor de tunnels was geen herhalingseffectaanwezig [F(35,1645J=
1.00, p<0,47j. Men gaf dus niet hogere of juist lagere scores naarmate men vaker door de
tunnel had gereden.

Effecten )I(!$lJ,factoren
HiefJ}aisgelceken naar de daadwerkelijke effecten van de verschillende factoren.



48

Tabel 9 Gevonden effecten voor de sabiectieve scores voor "Hem sti nd".
Variabele ntetbi"behorende statistiek
Breedte :: 5.22,
Licht :: 4.10,
Licht-Snelheid :: 8.35,
Breedte-Snèlheid-Ri"richtin :: 6.70,

Het hoofdeffect van Breedte op de subjectieve scores van angst geeft aan dat men het als iets
minder beangstigend ervaart wanneer de tunnel breder is. De absolute verschillen tussen de
scores (score van 2,69 op een Iû-puntsschaalvoor de 650m variant ten opzichte vaneen score
van 2.93 voorde 5.40m variant) zijn echter bijzonder klein. Ditzelfde geldt voor het hoofdeffect
van Licht, waarbij de donkere variant als iets minder beangstigend werd ervaren dan de lichte
variant, meteen gemiddelde score van 2.72 voor de donkere variant ten opzichte van 2.92 voor
de lichte variant. Ook hier zijn de absolute scores relatief laag. (het betreft namelijk een lO-
puntsschaal)~de tunnel wordt gemiddeld gezien dus niet als erg beangstigend ervaren. De 3-
weg interactie tussen Breedte, Snelheid en Rijrichting wordt getoond in Figuur 52. De figuur
laat duidelijkzielldat de verschillen tussen de onderlinge verschillen tussen de gegeven scores
vrij kleinzijfl.

10
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6'.•..
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-o-'5.40m
...-o-:6:00m

-<>-o6.50m

2

80 km/u 100km/u 80 km/u 100kmlu

Toerit lOOm Open bak 600m

Fig. 52 De effecten vafiBreedte, Snelheid en Rîjnchting op de gegeven score voor 'beangstigend'.

Voor de s\:ibjectieve scores voor "Uitdagend" zijn ook de effecten berekend. Deze worden
weergegevenin Tabel·l O.

Tabel 10 Gevonden effecten voor de subiectieve scores voor "Uitdaend"
Variabele met biibeaorende statistiek
Breedte-Snelheid F(2,94)

F(1,47)
F(2,94)

= 16.41,
= 4.05~
:: 11..74,
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Voor de 'uitdagend'-scores laat Figuur 53 zien dat er ook vrij lage scores worden gegeven
(weinig uitdagend), met maar kleine onderlinge verschillen. Men lijkt de 6.50m brede variant
bij de toerit van lOOmmet een ontwerpsnelheid van 80 kmlu iets uitdagender te vinden, maar
ook hier zijnde verschillen klein.
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-0- SA·Om
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•• -<>-- a.SOm

80km/u tOOkmlu

Fig. 53 .De effecten van Breedte, Snelheid en Rijrichting op de gegeven score voor 'uitdagend'.

Open bak söem

Vervolgens.is geanalyseerd hoe prettig men de.tunnel in zijn algemeenheid vond. De gevonden
effecten worden weergegeven in Tabell l.

F(2,94) == 3.20,
F(1,47) == 6.73,
F(2,94) == 3.51,
F(2,94) == 6.32,
F(2,94) == 4.10,

Het hoofdeffect vanIJreedte geeft aan dat men een iets.hogere alge:rnenescore gaf wanneer de
t~nIlel•..\\,al••breper••via~..•I)e ..y~rsç1lillenzijIl..echter••.()ok••hier.bij~I}~~r .•ldein, •••\\'aard()()r.dewaarde
van deze verschillen .•beperkt. is .•.Er ..\Vas.••ook een hO()fdeffeçl.van Licht, ...waarbij .men een
donkere wand prettiger vond, ook weer met erg kleine verschillen. De 4-weg interactie tussen
Breedte, Licht, Snelheid en Rijrichting wordt weergegeven in de Figuren 54 en 55. Figuur 54
geeft de gegeven scores voorde toerit van lOOrnen Figuur 55 voor de open bak van600m.De
versthiUentussen de factoren zijn weer relatief klein.
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Fig. 54 Effect van Breedte, Licht en Snelheid op de algemene subjectieve score voor de toerit van
lOOm.
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Fig. 55 Effect van Breedte, Licht en Snelheid op de algemene subjectieve score voor de open bak
van6OOm.

In het algemeen kan dus voor de subjectieve scores gesteld worden dat men iets positiever was
over een bredere tunnel, en dat men iets meerde voorkeur gaf aan de variant met de donkere
wanden. Daarbij werd de angst die men ervoer wat minder naarmate men vaker door de tunnel
was gereden. Men vond de tunnel dan echter ook wat minder uitdagend. De absolute verschil-
len waren telkens erg klein en de absolute scores op angst waren niet erg hoog (gemiddeld een
3 op een score van 1 tlm 10). De algemene score lag iets boven de 6.
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3.2.2 Vragenlijsten

Aan het einde van het onderzoek (nadat iedereen alle ritten gereden had) zijn er nog algemene
vragen gesteld over de ritten die men reed of het rijden in tunnels in het algemeen. Bij het
bespreken van de antwoorden zal telkens eerst de vraag worden genoemden vervolgens de
gegeven antWoorden.

"Waren erllaar uw idee grote verschUlentussen de gereden tunnels?"

Van de 48 proefpersonen gaf ongeveer 21% aan geen grote verschillen.te hebben.waargenomen
tussen de gereden tunnels. De overige 79% gaf aan wel grote verschillen te hebben waamomen.
Van deze 79% ••gaf men de volgende elementen .aan die men anders vond (men. konm.eerdere
elementen noemen per persoon):

39 x verschiliIldehoeveelheid licht of de verlichting in de tunnel, kleuren plafond
12 x verschil in de breedte van de weg
12 x verschifillaanrijdtrajectnaar de .tunnel
7 x verschilöfjegroenofbetonhad voor de tunnel
5 x verschilinde bochten in het traject
5 x verschil jn toegestane snelheid
5 x verschiljnlengte van de tunnel of hoe snel je de uitgang weerzag
2 x of er ander verkeer was of niet
2 x de hoogte van de tunnel
2 x verschilin belijningop de weg
1 x verschil in di e

Wat hier opvalt is dat met name het verschil tussen de donkere en de lichte tunnel door de
meeste mensen wordt genoemd. Veel minder vaak worden andere elementen .genoemd als
breedte en aanrijdtraject. Ook is opvallend dat 2 mensen noemen dat er verséálllea' waren in
belijning (waarschijnlijk gerelateerd aan de breedte van de tunnel) en dat 2 mensen zelfs menen
dat er verschil was in hoogte tussen tunnels.

De volgende vraag had wederom betrekking op de specifieke varianten, gereden in dit
onderzoek. De vraag was:

'~at yondumetnameprettigbij bepaalde gereden tnnnelvananten?"

Hierop werd het volgende geantwoord:
13 x de lichte (~ele) tunnel
10 x het groen bij in-en uitrijden (planten in plaats van beton)
6 x het schemerlicht in de tunnel (dus niet te fel licht)
9 x de brede lunnel
4 x als er geen voorliggers zijn (waarvan 1 iemand noemde dat vrachtverkeer hinderlijk was)
4 x de donkere tunnelwanden
3 x donkere bovenzijde en onder lichte zijdevan de tunnelwand
3 x de 100 lanIu-variant
3 x dat je fysiek gescheiden bent van tegenliggers
2 x de 80 kmlu~variant
2 x wanneer'eheteinde kUntzien van de tunnel
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2 x geen te hOle betonrand voor begin! bij einde
1 x als de zijkanten beter zichtbaar afstaken ten opzichte van het wegdek
1 x alsje eell\lQÇlrliggerhebt
1 x de bovenvêrlichting
1 x de kleur geelalsbovenkleur (toont ruimer)
1 x weinig bochten voor en na de tunnel
1 x liefst met beton erin en met groen eruit
1 x aanwezigheid van brandblusmiddel

Hierbij werd de lichte tunnel dus het meeste genoemd, maar waren er ook duidelijk voorstan-
ders van een niet te fel licht of donkere wanden. Ook het groen werd als duidelijk prettiger
ervaren danae betonnen wanden,

De volgende vraag had betrekking op een eventueel pechgeval in de Nijverdal-tunnel:

"Wat zou u doen als u door pech met uw auto stil kwam te staan in de zojuist gereden
tunnel?

Hierop werd het volgende geantwoord (de meesten combineerden een aantal antwoorden):
26 x knipperlichten aan
19 x hulpdienstbellen
13 x zo ver mogelijk rechts in de tunnel gaan staan
10 x gebruik maken van de vluchtdeur
5 x tunnel uit1<lpen
5 x tegen verkeer inlopen en automobilisten waarschuwen
4 x in de auto blijven (waarvan 1 zei dit alleen te doen wanneer er camera's hangen)
3 x auto zovéfmogelijk uit laten rollen
2 x sleuteltjes in contact laten zitten
2 x linksparkérèn (dan kan men uitstappen aan de passagierskant en is direct bij de vluchtdeuren)
2 x maken~tik weg kwam opeen veilige afstand
1 x in paniektairen (rijbaan is wel erg krap!)
1 x op hulp Wachtèn
1 x geen idee
1 x auto door andere weggebruiker de tunnel uit laten slepen
1 x wachten in telefoonhok
1 x snel we

................

Wat hier heel duidelijk uit bleek was dat veel mensen de link legden tussen de vluchtdeur en de
telefoon: men verwachtte dus achter de vluchtdeuren een telefoon waar men de ANWB kan
bellen. Eén persoon gaf expliciet aan: dat hij waarschijnlijk: in paniek zou raken ineen tunnel
met zo'n krappe rijbaan..

De volgende vraag was:

"Wat vond u met name vervelend bij bepaalde gereden tunnelvarianten?"

Hierop werd het volgende geantwoord:
10 x het felle gele licht
10 x de lange in- en uitloop I de hoge betonwanden
8 x de smalte van de rijstrook I tunnelingang
7 x de aanwezi heid van voorli ers (4 noemden s
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6 x de donkerewanden (verlies je diepte)
4 x de 80 kmlu~variant
2 x als de ldeurvan de wand te veel leek op die van het wegdek
2 x het onbekende moeten inrijden
1 x de 100kmlu"'variant
1 x het plotselinge begin van de wand
1 x te licht ofluist te donker
1 x de eerstecclnfrontatie met de engte van de tunnel
1 x de eentonigheid
1 x de beschikbaarheid van maar 1 rijstrook
1 xafwezigbeid van vluchtstrook
1 x de bocht in de tunnel

Hierbij. werd dus. het felle gele licht als. vervelend. ervaren, al werd de donkere wanden ook
aangegeven ais .vervelend. Ook vond men de hoge betonwanden vaak vervelend en de smalte
van de rijstr()ken.

De vragenhierlla hadden betrekking op het rijden door tunnels in het algemeen.

"Hoe vaakrijdt u per Jaar door een tunnel?"

De gegeven antwoorden waren:
11 x 5 maalofminder
13 x 6-10 maal
10 x 11-30 maal
8 x 31-50
2 x 51-80
4 x 100maal of meer

"Wat vindt 11 in het algemeen van het rijden in tunnels?"

3 x altijd onplezierig
1 x in de meeste gevallen onplezierig
14 x in een enkel geval onplezierig
19 x niet plezierig, niet onplezierig
11 x· eenenkèl.·.·obleem mee. leuk zelfs

Opvallend mer was dat alhoewel niemand het antwoord gaf tunnels altijd te vermijden vanwege
tuanelvrees, in totaal toch 18mensen aangaven dat ze het altijti, inde tneeste gevallen ofineen
e~elg~yalQllpl~zierig. vonden 0In dooreell. tu1111el.te rijtien.

"Wat vindt u in het algemeen onprettig aan het rijden in tunnels?"

De antwoorden waren:
11 x smalle tunnels
10 x slechte (geen) verlichting I donkere tunnel
5 xtweerichtingsveJ.'keer(zonder vangrail)
5 x het gevoel opgesloten te zitten I geen buitenlicht zien
5 x de uitlaatgassen I slechte ventilatie
4 x de aanwezigheid van vrachtverkeer
4 x grote verkeersdrukte I file
4 x de afwezi heid van vluchthavens I he
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3 x inhalende automobilisten
3 x het rijgedrag van andere weggebruikers
2 x eentonigheid bij lange tunnels
2 x te lage snelheid (dan ben je te lang in tunnel)
2 x fel zonlicht bij het verlaten van een tunnel
2 x lange tunnels
2 x te fellichtln een tunnel (bv, bij duisternis)
1 x grote snelheidsverschillen (bumper kleven)
1 x tunnels met meerdere rijstroken
1 x grauwe tunnels
1 x de kans op brand in een tunnel
1 x slechte~n op de weg
1 x verblindende lichten van tegenliggers
1 x het onheke:ri.deinriiden .

...

In het algemeen heeft men met name problemen met smalle tunnels en met donkere of slecht
verlichte tunnels. Opvallend was ook dat 1 proefpersoon aangaf een tunnel bij meerstrooks-
wegen engte vinden vanwege van rijstrook wisselende en inhalende automobilisten, terwijl hij
ook aangaf een éénstrookstunnel onprettig te vinden vanwege de te smalle rijbaan.

"Wat vindt u in het algemeen met name prettig aan het rijden in tunnels?"

19 x niets lweînig prettigs
8 x dat je nietboeft om te rijden
5 x de aanwezigheid van voldoende licht
4 x de spanning (bv, waar je weer uitkomt)
3 x de ruime opzet I de brede weg
3 x weinig weersinvloeden
3 x het rustijerijden
2 x alle lichte:ndie voorbij komen I net als rijden 's nachts
2 x degesche:iden rijrichtingen
2 x redelijko'lerzichtelijk I geen afleiding
1 x gewoon leUk
1 x de vluchtIriogelijkheden
1 x het gevoel van snelheid

Duidelijk is dat het moeilijker is prettige elementen te noemen van het rijden in tunnels dan
onprettige elementen.

"Beeft u weleens pech gehad ineen tunnel?"

46
2

"Beeft u wel eens gezien dat iemand anders pech had in een tunnel?"

27 xNee
21 x Ja

1 x motor van auto vloog in brand
1x motorrijder met pech
23 x pechgeval langs kant
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1 x pecbg~VJl()p 1 rijstrook, we werden over de and~restrook geloodst
1 x pecbgevalmidden in de tunnel, later pas aan de kant geduwd
3 x kop-staartbotsing
3 x wkke ban4 op de vluchtstrook
2 x moto~hop de vlucbtstrook
2xvr~eb*utQ'saan de kant
1x auto zoncter brandstof
1x auto ratnde met caravan te en de tunnelwand en kwam in ootstilte staan

Hierbij werd speciaal door één persoon nog·.opgemerktdat het wel. ~ng is wanneer .er een
pechgevalisin een. tunnel,. aangezien ...het.risico. van .een.ongeval groter ..wordt Een. andere
persoon gaf aan het ..als onprettig.·te hebben. ervaren. om .achter .een .pechgeval stil te··hebben
gestàan inde tunnel. Eenderde persoon noemde 'dat het overige verkeer ·helemaal niet had
afgeremd rond het pechgeval op de vluchtstrook. Redelijk wat mensen hebben al··meerdere
pechgevallen in een tunnel gezien.

3.3 Capáciteitsschattingen

3.3.1 Inleiding

De vraag~treffende de.capaciteit van de tunnel, zoals beantwoord. doorTNO Inroluidde:

"Wat zijn de te verwachten effecten .van. de verschillende. ontwerpelementen.·op de
çapaciteitbl~ gevraagde.capaciteit is 14.000 voertuigen per etm~tm ..tweenchtingen in
2020)?"

Om deze~g.tebeantwoorden iseell.literatuur~ en internetsearchgedaan. Er is gekeken naar
alle beschikbare. onderzoeken over de capaciteit van>verkeerstun,nels en de. elementen die
daarop van invloed zijn. De geraadpleegde databases en gebruikte zoektermen zijn in Tabel 12
weergegeVe1l'

DATABASES
Inrobi1:>Hólliêek
Bibliotbêek TUDêlft
Massachussetslnstitllte of Technology (www.mit.edu)
Tra~SJ'0rtatie~l'{~searcbB?ard. (WW'\V,natiomuacatiemies.orgltrbl)
FëdetaI.Higbway.Administration (www:tbwa:dot.gov)
PATHdatatiase(http://database.path,berkeley.edu)
TRIS.database. (bttp;1I199.79, 179,821sun.dev/about.cftn)
Websitesvl:m~n.~lef0niscbele-mailcontacten met:

CROW·.(www.crow.nl)
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (http://avvisnO.rws-avv.nl)
Bundesanstalt für StraBenwesen (www.bast.de)
Forschungsgesellschaft für Straêen- und Verkehrswesen (www.FGSV.de)

Zoekmachines: www.google.nl
Conferenceproct'ledings (CD~Roms):

Intelligent Transportation Systerns 1999,2000 & 2001
TranspQttátionResearch B0ai"d1999, 2000 & 2001
IEEE InteUi .ent Trans. ortation Sterns 2001

Tabel 12 Geraadnlee de bronnen voor dit literatuuronderzoe~.
ZOEKTERMEN
Cápacity tunnel
Capaciteit tunnel
KaPazita~tTunnel
Leistungsfaebigkeit Tunnel
Tbroughplrtumnel
Diverse auteursnamen

http://www.google.nl
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In de aldus gevonden literatuur werden vervolgens die publicaties geselecteerd die relevant zijn
voor de voorliggende situatie (niet-autosnelweg).

Achtereenvolgens zal worden ingegaan op het begrip capaciteit, de verseersafwikkeling in
tunnels, de factoren die van invloed zijn op de capaciteit, capaciteitsschatting van de tunnelbuis
bij Nijverdal en de onderbouwing daarvan.

3.3.2 Het begrip capaciteiten de bepalende factoren

Wij defmië~n de capaciteit van een weg conform de internationaal erkende standaard van de
Highway Gapacity Manual (HCM20oo, 2000), die ook in de Nederlandse ROA en RONA
wordt erkend:

"Capaciteit is het maximaal aantal voertuigen, omgerekend per uur, waarvan in redelijkheid
kan worden aangenomen, dat ze een punt of uniform segment van een strook of een rijbaan
kunnen passeren gedurende een bepaalde tijdsperiode onder de heersende weg-, verkeers-, en
beheerscondities. "

Nederlands onderzoek naar de capaciteit of de verkeersafwikkeling in tunnels is niet beschik-
baar. Ooklnternationaal heeft het onderwerp tot nu toe op verrassend weinig ·belangsteHing
kunnen rekenen. Studies die systematisch de invloed van allerlei ontwerpfactoren (belichting,
obstakelafstárid, snelheidslimiet, .scheiding van de rijrichtingen, ... ) op de capadteitals
onderwerp hebben werden in· de genoemde brcnnen-nergens aangetroffen. Men mag dan ook
aannemen dat deze kennis op dit moment eenvoudigweg ontbreekt. Toch vergroten een aantal
werken het inzicht in de verkeersafwikkeling in tunnels en geven deze studies een gevoel voor
de orde van grootte van tunnelcapaciteiten. Tevens is een klein verkeerssimulatie experiment
uitgevoerd OIll de gevoeligheid van de capaciteit voor enkele factoren te illustreren.

Sinds halverwege de jaren '50 en tot de vroege jaren '70 hebben een aantal onderzoekers in de
Verenigde Staten de verkeersafwikkeling in tunnels bestudeerd. Het inzicht dat daaruit
verkregen.werd lag mede aan de basis van de ontwikkeling van de verkeersstroomtheorie in het
algemeen,d~ezijn()ntstaan heeft gekend in dezelfde periode. De onderzoeksresultaten van deze
pioniers zijn uiteraard gedateerd, maar vormen vanwege hun fundamentele karakter nog steeds
de basis >v~n de weinige recentere onderzoeken, en de conclusies van destijds worden in
recenter litere.tuurbevestigd.

De werken van Olcott (1955), Edie & Foote (1961) en Newell (1961) zijn alle gebaseerd op
waarnemingen en experimenten in twee tunnels in de haven van New York. Zij vonden dat drie
factoren samen de verseersafwikkeling bepalen:
• de manier van 'vulling' van de tunnel,
• de aanwezigheid van langzame voertuigen, en
• veranderingen in de langshelling.

De laagste doorstroming wordt bereikt op plaatsen waar de langshelling een 'knik' vertoont,
dus onderaan de neerwaartse helling en aan de voet van de opwaartse helling. Bij deze punten
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veranderen bestuurders hun snelheid, .waardeosook de tussenafstanden wijzigen en het verkeer
mogelijk 'opstroopt'. Dit opstropen is een kettingreactie die net zolang blijft doorgaan totdat er
ofwel voertuigen tot- stilstand komen .ofwel een . voldoende lang hiaat optreedt •.tusse~. twee
voertuigen om de verstoring uit te dempen. Hiaten hebben dus in deze·zineen.gunstigeinvloed

. . ....., - '.

op de capaç~teit doordat ze verstoriIlgen. in clusters. van voertuigen dempen ..Änderzijds hebben
te veel ofte grote hiaten een negatieve invloed doordat de weg dan een tijdje leeg]igten niet
benut~ordt.Het belang. vandebiatenop de capaciteit is. dan ook de reden waarom de vulling
van de tunnel en de aanwezigheid van langzamere voertuigen bepalende factoren zijn voor de
capaciteit. BiJeen te homogene vulling (bijv. continue toestroom vanuit een reekstolpoortjes)
zijner te\Veinig. hiaten en is de capaciteit niet. optimaal ..Bijeen. vulling. vanuit verkeersregel-
installatie~\)estaat.~trisicovante lange hiaten. tussen de groenfasen wat ook tot.onderbenut-
ting .leidt.I..angzanltLvoertuigen .•zorgen •ook •.voor het ontstaan. van grotere hiaten, wat bij
langere. tutl~ls weertot ongunstige clusteryqnning leidt .

..

De experimenten die beschreven worden door Edie & Foote (1961) en in later werk van Heyes
& Ashworth (1973) en van Honey (1973) bevestigen dat variaties inde .manier Van vullen,
waarbij eventueel met opzet hiaten werden gecreëerd door de instroom van verkeer tijdelijk te
stoppen •. leiden tot verschillende meetwaarden voor. de .capaciteit. bij de knik. onderaan de
tunnel.

Om toch enig inzicht te krijgen in. de invloed van ..een 80.of 100 kmI\l snelheidslinliet .op. de
capaciteit van een l-strooks wegsectie voerden we een kort simulatie-experiment uit. Hierbij is
gebruik gemaakt van de simulaties van Paramiçs 3.0.Pararnïcs .iseea software4:()<)l voor
microscopische· verkeerssimulaties •ontwikkeld. door· Quadstone .limited .. Bij het. gebruik. van
dezetoolbebben we. tevens getracht de invloed van allerlei. belevingsfactorente 1.11Odelleren.
Dit. hebben we gedaan •door in de rennelsecëe de. bestuurders •langere •volgafstandente •laten
aannemen. Hierbijhebben we gevarieerd ·met·eenWaarde van 20 en 50% extra gewenste marge
tussen de voertuigen. We willen er nadrukkelijk op wijzen dat de simulaties alleen ter indicatie
toegevoegd zijn, dit wil zeggen: om te kijken of deze factoren een invloed op de capaciteit
hebben. We deden deze .•experimenten. zonder· voorafgaande kalibratie .. Dit laatste wil zeggen
dat de kwantificering nietvan toepassing verklaard mag worden op de situatie bij Nijverdal.

Deresultaren van de simulaties zijn te ziel;) illTabel13.Wat gelijk opvalt zijnde bijzonder
hoge capaçiteitswaarden, .Dit heeftenerzijdste~en ~thetni~tkalibreren. Van desÏIJ.lylatie,
anderzijPs1l1et betfeitdatde .v\dliIlgvandest1"()<)kinde sÎIllll1atieop~js,. veelo~WJaler
dan· in dêwetkelijkheid. Een snelheidslimiet van 80 km/u kent een. hogere. capaciteitdalleen
liIniet van 100 ·kmlu ..Het· verschil is echter .onrel)listischgroot .(bier gemiddeld 15%). Een
toename van .de .gewenste volgtijd leidt tot. inStabiliteiten in het verkeer bij .•ingang van de
tunnelsectie .(de .eerder genoemde. 'kettin;greactie'). Hierdoor. daalt •.decapaciteit ..in alle
experimenten. De. waarden van deze daling liggen tussen de 5 en.de. 20%. Ook deze gevoelig-
heid lijkt watsterk.
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-:': a e Iron aaeresu tatengevoe 19l el san ryse,
V LIMIET VOLGTUD CAPACITEIT VERSCHlL T.G.V. AFNAME T.G,V.

.. SNELHEIDSLIMIET VOLGTIJD TOENAME
100 kmln - 2328 - -

......... +20% 1956 - -16%
.. .\> +50% 1860 - "20%
80kmln ••••. .,.. 2506 +8% - ..

+20% 2376 +21% -5%
» +50% 2173 +17% -13%
.........

Tb 113 S' I' Ii heid al

Over het algemeen blijkt uit de simulaties een afname van de capaciteit door de gedragswij-
ziging in dètunnet. Door de optimale vulling van de tunnel (weinig hiaten, hoge instroom) is de
verkeersstroom erg gevoelig voor deze verstoringen (geen hiaten die de schokken dempen) en is
het effect op de capaciteit onrealîsrisch 'groot. Kwalitatief is de overeenkomst met gerappor-
teerde experimenten wel opvallend. Welliebt dat ook het effect van de snelheidslimiet' in .de
simulatie (toename bij 80 kmlu t.o.v, 100 kmlu) kwalitatief juist is, maar te sterk ingeschat.

3.3.3 Capaciteitswaarden voor tunnels

De inv~aande paragraaf genoemde auteurs noemen naast de kwalitatieve analyse van de
verkeersafwikkeling ook waarden voor de bij de diverse experimenten gemeten capaciteiten.
Deze waarden variëren tussen de 1100 en 1680 paezu/strook', waarbij deze hoogste waarden
voorkomeninhet recentste werk (Heyes & Ashworth, 1973).

In eenartikêlvan Lèvinson, Gelenberg & Howard uit 1983 worden deze waarden 'bevestigd,
Uitgaandevari· dezelfde literatuur besloten zij dat een capaciteit van 1650 pae/ulstrook mogelijk
moest zijn Voor de tunnel· in hun studie. Deze capaciteit was slechts een •schatting aangezien de
aanwezigheid van tolpoortjes en het ongunstige. ontwerp van de tunneltoerit de capaciteit. eerst
beperkten tot rond de 1450 paelu/strook. Na een reeks aanpassing werden de bottlenecks
rondom de tunnel opgelost en werden inderdaad 1600pae/ulstrook gemeten.

De meest recente publicaties over tunnelcapaciteiten komen uit Japan, Korea en Oostenrijk. De
twee eerste betreffen studies van snelwegen waar expliciet naar de capaciteit werd gekeken. De
laatste betreft l-strooks stroomwegen en is dus voor ons de meest relevante. Koshi e.a, (1992)
stellenvastda.t in Japanse tunnelbuizen bij· snelwegen met 2 x 2 stroken congestie ontstaat door
de discontinuïteit· in de langshelling. .Dit·· gebeurt bij . een intensiteit·· .van .1400 . a .1500
paelu/:strQok. .Na de ···fI1evorming accelereren voertuigen uit ·bijna"'stnstand,waardoorde
capaciteiFterngvalt tot ongeveer 1200paelulstrook.Chang e.a, (2001) onderzochten Koreaanse
tunnels en gebruikten hun metingen om richtwaarden -op te stellen voor. reductiefactoren .voor
de tunneleapaciteit, toe te passen opcapaciteitsschattingenvoor snelwegen met de Highway
CapacityManual (HCM2000, 2000). Uit metingen aan de in-en uitgangen van tunnels
concludereázij dat de tunnel zelf een bottleneck vormt die de capaciteit met zo'n 2 tot 11%
beperkt. Bij een opeenvolging van meerdere tunnels werd een reductie tussen 11 en 18%

1Capaciteitwaarden worden uitgedrukt in paelulstrook. Pae staat voor "personen auto equivalenten". Dit betekent dat
middelzwaar en zwaar verkeer zwaarder wordt meegeteld in de verkeersintensiteiten, bijvoorbeeld met gewichts- of
pae-factoren 1.5 en 2 respectievelijk. De te hanteren pae-waarden worden in voorschriften als handboek CIA (AVV,
1999), RONA (2002) en de Highway Capacity Manual (HCM2000, 2000) voorgeschreven.
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vastgesteld.: Hiernitconcluderen de onderzoekers dat. voor .een enkele tunnel de HCM2000
capaciteitsseàatting met een factor 0.95 vermenigvuldigd moet worden (5% reductie) en voor
meerdere opeenvolgende tunnels met een factor 0.90.

Het onderzoek naar capaciteit van ·l-strooks tunnels:met tegenverkeer in Oostenrijk (Sammel'
e.a., 200 1) toont aan dat de. capaciteitaldaarsteedsbeperkt wordt door het invoegproces van 2
strokennam."J ··vlak voorde tunnelingang. De capaciteit van de tunnelbuis. zelf is dus steeds
hoger dan de hoogst waargenomen intensiteit in .de tunnel,dieovereenkoJnt:met de capaciteit
van de wegversmalling voor de ingang. TOChkonden metbehulp vanextrapola$leteehniekenuit
de beschikbare metingen schattingen gemaakt worden van de tunnelbuis zelf. Deze variëren
tussende16S0en 17S0paelulstrook. ..Volgens deond~zoekers is dat ongeveer .10% minder dan
gebruikelijkopnieHunnel segnlenten met verder gelijke kemnerken.

3.3.4 Capaciteitsschatting voordetunnelbij.Nijverdal

Nederlandse richtwaarden voor de capaciteit van tunnels zijn er niet. Wel zijn er richtwaarden
voor l-strooks autowegen (niet-snelwegen, CIA (AVV, 1999», voor gebiedsontsluitingswegen
en voor regionale stroomwegen met 1 rijstrook (RONA, 2002). Het verschil tu~sende laatste
twee wegtypes is de ontwerpsnelheid (80 versus 100 kmlu resp.) en de scheiding tussen de
rijrichtingen ('moeilijkoverrljdbaar' versus 'fysiekgescl1.eiden'). Hetverschi! tussen deze
beide wegtypes en de 'autowegen' van CIA is niet helemaal duidelijk. De richtwaarden zijn
weergegeven in Tabel 14.

Gegeven defesultaten •uit de literatuur· moet van deze· waarden zo'n 5 tot ·10% .afgetrokken
worden indien het een tunnelsectiebetreft.Ditlevett eencapaciteitsschattîngop tussen 1420 en
1710 paelulsfrook. Daarbij is de schatting van de regionale stróomwegvan R.ONA •alleen geldig
bij· niet"ho1l1ogene verkeersstroolIl,zonietvaltde basiswaardeterng van 1800 naar < 1500
pae/ulstrook.Jn dat geval varieert onze capaciteitsscbatting tussen 1420 en 1520 paelulstrook.
UitdesÎInulaties ••wetenwedateen snelheidslimiet van 80 km/ugunstigerisvoordecapaciteit;

We ••ve~ach.ten ••<iatl ••QQk.dat••de~ •••limiçt ..eçrder ••oyçrçePk()1Ilt••1D.et••de ••bov~nka~t. vaP •.l1et••~~S(;hatte
interval (rond 1520paetulstrook) -ea dat· met 100· kmlu de capaciteit ·eerderoàderaan in het
intcrval··zit ••(rond ••.1420·paë/ulstrOOk).

Een alternatieve schatting voor de reductie van de capaciteit vaneen tnnnelsectie ten opzichte
vaneeniol'en wegdeel· verkrijgt· men door de tunnel samengesteld te denken uit e1e:menten
waarVarihêfcapaciteitsbeperkendeeffect welbekënd· is. Wij beschouwen hier de beperkte
obstakelafstand, de helling en de beperkterijstr'ookbteedte.·· Volgens.· de nieuwe RONA komt
een obstakelafstand van 1.075 m (in vergelijking met een standaardwaarde 1.8 m) overeen met
een reductie van3%.··De··helling wordt verrekend via een aangepaste pae ••waarde voor •het
vrachtverkeer. In hef geval· van Nijverdal met 75% middelzwaar vrachtverkeer en 7% .zwaar
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vrachtverkeer en een kleine helling komt dit neer op een reductie van 10%. De rijstrookbreedte
van 3.3m zorgtin vergelijking met de normale 3.6m voor een reductie van 3%.

Het is onwaarschijnlijk dat deze 3 reducties allemaal gesuperponeerd moeten worden. Doen we
dat wel dan is de totale reductie 15%. In dat geval zou de ondergrens van de capaciteit 1340
vtglulstrookzijn. Merk op dat dit getal in voertuigen per uur is omdat hier reeds met depae-
waarde rekening is gehouden. Hadden we dat.met gedaan dan hoeven we. alleen de. obstakel-
afstand endérijstrookbreedte te verdisconteren en is de reductie slechts 6%. Dit valt weer
keurig tusseïrêe ·inde literatuur· gevonden 5-10% marge.

Weconc1uderen dus dat de capaciteit van eentunnelsectie tussen de 1420 en 1520paelulstrook
ligt, zo'n 5 tot 10% lager dan een sectie zonder tunnel. Verder bepaalt de snelheidslimiet of we
eerder bovenaan (bij 80 km/u) of eerder onderaan (bij 100 km/u) in dit interval zitten. Dit is
wellicht een realistische schatting voor de tunnelbuis bij Nijverdal.

4 DISCUSSm

Op basis van al deze gegevens zouden conc1usies getrokken moeten worden voor de verschil-
lende ontwerpen van de tunnel Nijverdal.

4.1 Gedragsmaten

De gemiddelde rijsnelheid nam een aantal kmlu toe naarmate men· vaker •door de tunnel had
gereden. Dit geeft aan dat men wat meer vertrouwd raakt met de tunneLDe gevonden rijsnel-
heden verschilden niet erg wanneer de tunnel breder was. Blijkbaar waren de verschillen tussen
de 5AO:m.de6.oom en de 6.50m variant nigzo groot dat men de extra beschikbare ruimte
direct gebruikte. om harder. te. gaan rijden. Het feit dat .de .•rijstrook even breed blijft bij. alle
varianten zal hier zeker een rol bij .hebben .ge!>peeld.Er werd.duidelijk harder gen~den.wanneer
demaxÎ1nUmtoegestane snelheid, hoger was..maar men hield zich redelijk aan de toegestane
snelheid. ook inde situatie zonder voorligger!>.Gezien het feit dat men zich redelijk aan de
toegestane snelheid hield, dat de verschillen tussen deverschill~nde weggedeelten bij de 80
kn1Iu"v~antjna~soluteen relati~vezinJd~iner w~n'Illen. ietstneel: slingerèebiJ df 100
kmlu,meniets meer ingespannen stuurde in de 1ookm/u-varlanr en men bij de 80 kmlu-variant
iets meer naar het midden van de rijstrook reed, is de 80 kmlu-variant bij. gelijkblijvende
breedte qua rijgedrag wat veiliger te noemen. Algemeen kan gesteld worden dat het feit dat de
gemiddelde snelheid steeds iets toenam naarmate men verder in het traject kWam positief
uitpakt. aangezien er geen duidelijkesnelheidsreducties bij het begin van de barrier.of bet begin
vsn.de tunnel waren. De afwezigheid .van.snelbeidsreducties .gold voor alle tunnelbreedten, ze
waren dusoók niet te vinden voor de tunnel van 5.4Om.

Van oost naar west rijdend (open.bak van 600m) was er een duidelijke. dip in de maximale
rijsnelbeidop weggedeelte 2,dat wil zeggen het stuk tot vlak voor de harrier, en was de
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snelheid minder constant in.het.wegged.eelte van vlak voor de banier tot vlak voorde. tunnel
(weggedeelte. 3),· terwijl· de maximaal gereden. snelheid· van west naar. oost rijdend .(toerit van
loom)daàrjuist erg constant was. De snelheid schommelde met name voor de open hak van
600m met de donkere variant bij lOOkm/ll in.weggedeelte 3 (stuk van vlak voor debarrier tot
vlak voorde tunnel).

Wanneer we kijken .naardestuurinspanningzien we dat het patroon. niet veranderde met meer
ritten. In.d~rijrichting van oost naar west (open hak. 600m)gingmen over aUeweggedeelten
geziensteedsminderingespannenstnren, waa.ri>ijrnen·in de weggedeelten tot vlak voor de
harrier (weggedeelten len 2) erg ingespannen stuurde. 1n rijrichting. va.nwest naar oost (toerit
lOOm)stuurde men in de weggedeelten tot de harrier veel minder ingespannen, maar.\Vashet
sturen inspannender rond het weggedeelte van vlak voor de banier tot vlak voor de tunnel. Men
had dushij/d.etoerit van .••100m als het .ware meer •'last' van de plotselillg •beginnende laterale
fysieke beperking. MenstuurdehierdusingesPannenfmaar deJaterale. beperking wasnietterug
tevilidenUlde snelheden (men hield geen snelheid in). Bij .",eggedeeltenA en 5 werd ditweer
beterenwaibet vergelijkbaarmeUie richtingVaIloostnaar westop die weggedeelten, men was
dan meer gewend. aan de beperking in lateraleruimte.:Bijd,e open hakvall 600mluld men dus
met name 'last' van bet begin van deberrier, maar niet meer zozeer van betiysiekehegin van
de tunnel.l~ij de 100 km/u~variant stuurde men een fractie meer ingespannen (hier heeft men
links continu een harrier en vlak voor de tunnel komt hier rechts een barrier bij). Bij een
bredere wegwordt ook iets meer geslingerd, al zijn de verschillen klein. Bijalle hreedtenwordt
rijdend vaDwest naar oost het minst geslingerd op weggedeelte 3 (van vlak voor de banier tot
vlakVoordetunnel), wat overeenkomst met het feit dat men hier ookredelijkingespannen
stuurde.I)everwacbting is datmendus compenseerde voor de dreiging die van de harrier en de
tunneiwanduitgmg.· Vanaf vlakvOördetunrielingangnam het/slingeren weer iets toe tot bet
niveau van/voor ..debarrier.Bijhogeresnelheden •werd wat meer geslingerd, hij de toerit van
lOOm;behalve op de punten hij de barrier en de tunnelingang. Blijkbaar lette men hier extra op.
Rijdend van oost naar west (open bak van600m)werd· watminder geslingerd. dan rijdend van
west naar oost (toerit lOOm),wat hoogstwaarschijnlijk het directe gevolg is van de langere
aanloop WBjrhifmen·al' leIDaken badtnetdebeperkte laterale· ruimte en de aanpassing hieraan.
DegernidaeIde· verschillen watert echter klein. Met··name in .weggedeelte 2, tot vlak voorde
harrier werdîn richting van oost naar west helminst geslingerd.

Naannatedewegbreder werd (biJeen relijkhlijvenàe rijstrookbreedte) ging .men dichter tegen
delinkermarkeringaanrijdeJlvingeg~vendoordeexttaruin1te1:>eschikbaar~~n1:>eidezijdenvan
de rijstrook. Bij de breedste variant ging men ongeveer O.26mmeer naar links inde rijstrook
(en dus op de rijbaan) rijden, terwijl de afstand tot de linker wand met O.55mwas toegenomen.
Men verschoof dus bij meer breedte naast de stroken meer naar links van het midden van de
rijstrook en links van het midden van de tunnel. Aangezien we vlakvoordetunnelmgang in alle
varianten .•een. verschuiving naar rechtszien,l<unnen we aannemen. dat meer rechts rijden dus
staatvoore~nervaren dreiging inheschikbarelaterale ruimte links' ..rvienreedbiJ de sIDallere
variant (minder ruimte links) ook meer rechts, waarschijillijkook· omdat men hier·meer dreiging
ondervondvandebepeikte laterale ruimte. Ditis ooklógisch aangezien·men·zich bij hetrijden
op een éénstrooksweg oriënteert op de linkerkant (de bestuurder zit immers links in het
voertuig). Wel moet opgemerkt worden dat men in de smalste variant het meest in het midden
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van de rijstrook reed. De rijstrookpositie die men dus aanhield bijeen breedte van 5AOmwas
adequaat te noemen. Wanneer men harder reed, reed men wat meer links (O.04m) dan bij de SO
kmlu-va.riant,hetgeeUook weer voor deSO k:mIu-variantspreekt, aangezien men dan iets meer
in het midden van de strook reed: Rijdend van west naar oost (toerit lOOm) reed men meer
richting het •midden van de rijstrook (0. lOm). Van west naar oost rijdend. (toerit .•·.100m)
verschuift men .vlak voor de barrier iets naar rechts, maar in het aanrijdstuk vanaf dat punt
richting derifunelneemt men de oude positie weer in. Vanaf vlak voor de tunneltot de helft van
de tul1l1el~huift men dan.weerietsnaar rechts, om hetlaatstestuk weer watterugnaar links
te gaan. Waineer er dus een dreiging van beperking van laterale· ruimte optreedt. gaatmen wat
meer naar het midden van de strook rijden, wat tot Uitingkomt in het begin van.de bameren de
tunnelwand.

Watbetreftwerklast had men van oost naar west rijdend een wat hogere werklast dan van west
naaroost(Öj)en bak6QOrn) rijdend, hetgeen werd veroorzaakt door een wat hogere werklast in
weggedeeltê2, waar mennognietgeconfrönteerd wordtmetdebarriër of tunnelwand. Wellicht
ismenzichrijderid van oost naar west hier reeds aan het voorbereiden op wat er komen gaat,
terwijlditl'ijdêndvan west naar oost opdat moment nog niet te zien is, De verschillen op
anderè'weggêdeelten zijllerg .klein.

4.2 SûbJêmève beleving

De subjectieve maten voor beleving ·laten zien ..dat de .verschillen .tussen de. verschillende
variantenyfijkleinwaren. het-ging om nuances. De absolute scores op 'beangstigend' .en op
'uitdagendrwaren niet erg hoog, men von4 de. tunnel gemiddeld gezien dus niet ergbeangsti-
gendenooknieterg uitdagend. Men was een fractie positiever over een .bredere tunnel, en men
gaf iets meet de voorkeur aan de variant met de donkere wanden. De algemene score was
gemiddeld gezien niet erg hoog, te weten net iets boven de 6.

Wanneer we kijken naar de andere.subjectievecomponent, de vragenlijsten dan zi~n we-daar
dat men toch het vaakst noemde dat men het als onprettig ervaart wanneer de turinelte licht of
te donker is. Wel gaf een aantal mensen de nuancering dat het licht niet te fel moest zijn
(blijkbaar had men dat soms zo ervaren) en niet zo donker dat het onderscheid tussen de wand
enhetasÎal,l niet duióelijk w~. Men vond •..van •westn~o9st .:rijden prettiger .vamvege••de
aanw~ghei9.·.·van.··groen.•..en •..de ....afwezigheió ..van ...de ....lang~...•tull1l~ll)ak.•.met ..•de ..h9g~.·-:~t9llDen
wanden. Ook gaf men aan de voorkeur te geven aan brede tunnels.

4.3 Ca~iteitsschattingen

Indelll9Óelb€lrekeningen voor de prognosejaren 20Q4en 2020 komt de tunnel alleen voor in het
laatstgen~e jaar (Ooudap~l Coffeng, 2000). Voor 2020.wordt de maximale belasting voor
de tunnel berekend op 670pae/u voor de ochtendspits en 610 pae/u voor de avondspits.
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Ook al isdeinvloed van alle ontwerpvariabelen niet precies bekend, alle capaciteitsscbattiàgea
leveren waarden op tussen 1420 en 1520 pae/u, Men kan dus coneluderendat het precieze
ontwerp van de tunnel vanuitcapacieeitseogpunt niet belangrijk is, aangezien de capaciteit bij
alle ontwerpen ver boven de maximaal verwachte belasting ligt (JIC verhouding < 50%).en dat
veiligheid enbeleving van de verschillende varianten de ontwerpkeuzen kunnen bepalen.

5 CONCLUSIES

De verschillen tussen de tunnelbreedtenhadden met name effect .op de rijbaanpositie die. men
koos, waarbij men bij een bredere tunnel wat meer naar de linker markering (ofwelJinks in de
strook) durfde te rijden, omdat er meer afstand beschikbaar was. Op zichblijfi staan dat de
positie. diemen koos inde smalste variant goed. in bet midden was, .lIlet .ongeveer .evenveel
afsta.D,dt()tc1~linkerwatld •.alsde recbterwand. Naarmate de tunnel b~er .wercl.slingerde men
iets.m~r.JErwaren echter geengr()teeffecten. te· vinden van breedte op de snelheid,. iets wat op
voorhand\Velteverwachtenw~s. Men reageerde in de verschillende vm;anten weLop de
beper1dng~in fysiei<:eruinlte (barrierentunneliIlgang), ma.ar dat is d~ duidelijk terug te
vinden md#gekQzen lateralep()sitieen niet in reductie van rijsnelheid. Dit pakt dus g\lJlg.tiguit
vooral1e vmanten.· Het. voordeel van de breedste ..variant zit dan ook met .name in het feit dat
men zoalsg~wenst ~ afstand tot de wand aankan houden -.Het. rijgedrag is lUlast de gekozen
laterale p()sitie verder ongeveer gelijk aan de smalste variant. De eventueel verwachte negatieve
effecten van de smalle variant (zoals bijv. sterke vermindering van snelheid) blijven uit. Het
enige dui(l~lijkeverschi1 in rijgedrag tussen de verschillend~ breedten. is. terug dus te .vinden in
de gekozenlatera1epositie, Er kan hier echter metgellproken worden over negatieve effecten,
aange:z;ien.AAlaterale. positie. in. de tunnel bij de ..smalste variant netjes in •.hetmidden van de
strook is. Wel geven de proefpersonen aan wat positiever te zijn over een wat bredere variant.

De. 80krntl;l-variant .is bij gelijkblijvende breedte .. wat veiliger dan de .100 km/u-variant,
simpelweg 9mdat bij de 80km/u-variant veiliger. rijgedrag vertoond werd. Men reed langzamer,
deversçbilleninsnelheid .tussen de. verschillende. weggedeelten waren minder groot, .er werd
watlIlÎtldergeslingerd, men stuurde iets minder ingespannen en. men reed wat. meer. naar. het
midden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in de 100 kmlu-variant echter ook geen
plotselinge veranderingen in het rijgedrag gevonden werden als reactie op de tunnel,

De •••efIecten •••vaIl•••een ••licht~·.of.·;n· ·donk~re ••;~nd ••k;(ll1Ie~·.niet·.duid~lij1<···t~t•.·~itillg ··ill.ll~t.gedrag.

Uit de Vfag~tllijstk:wamWel naar voren dat men graag een niet te donkere dan wel lichte variant
wilde, llWU'datdilarbij gezorgd moet worden dat het gele licht niet al te fel is.

Ookwasm,en niet al te positief over de open bak van 600m in devragetl1ijst, en dit aanrijd-
traject .sC()()rde op een. aantal gedragsmat~n. ook wat.·rninderpositief. Ondan'kshet feit dat men
minder last heeft van het begin van de tunnelwand (deze bouwt zich immersJangzaam op) dan
bij van west naar oost rijden kwam het geheel van het aanrijdtraject als dreigend over.



64

Het rijgedrag van de proefpersonen met voorliggers is vrijwel gelijk aan dat zonder voorliggers,
er zijn kleine· verschillen. Ondanks het feit dat de condities zonder verkeer alleen zijn gereden
met de. donkere tunnelvariant kan door. het verwaarloosbare verschil ook gesteld worden dat
dezeeffectên bi}de lichte variant ook verwaarloosbaar zouden zijn geweest.

Op basis van al deze gegevens mogen de volgende zaken geconcludeerd worden:

1 De 80 Wu-variant scoort beter dan de 100 km/u-variant in termen van rijgedrag. Men
houdt zich redelijk goed aan de snelheid (ook zonder voorliggers), waardoor de80/u variant
veiligeris: de verschillen in snelheid tussen de weggedeelten waren kleiner, men reed iets
meer naar· het midden van de strook, de snelheid was lager, men slingerde minder, en
stuurde wat minder ingespannen.

2 De versÇhiUenlussen de 5.4Om brede, de 6.oombrede en de 6.5Ombredetunnel zijn
duidelijklërug te vinden in de gekozen laterale positie. Wanneer er meer ruimte beschikbaar
is gingfuenwat meer links in de rijstrook rijden. Aangezien men bij··meerruimteaahbeide
zijden vaij de rijstrook meer links·in de rijstrook ging rijden geeft aan· dat men· deze ruimte
dus. graag inneemt. Het feit dat men meer rechts (richting het midden) ging rijden in de
sIllalstéVariant·komt dusdoor de ervaren dreiging door-de linker tunnelwand. Hierbij blijft
overeinddatdëabsolute laterale rijbaanpositie van de 5AOm variant veilig was, te weten
gemiddeld··gezien ongeveer ·in hët·midden· van de strook dn- het overige gedrag··zijn de
effecteDvan breedte niet zo duidelijk terug te vinden.

3 Van oost naar west rijden (open bak van6oom) zorgt er wel voor dat de overgang naar de
tunnelingäDg geleidelijker is, IDaardeopen bak werd als bedreigend· ervarea, Er zijn ook
duideHjkverschillen in het verloop vaneen aantal gédragsmaten, waarbij de open bak van
600m soms wat minder scoort.

4 Wanneer er ander verkeer voor de proefpersonen rijdt gedraagt men zich niet wezenlijk
anders dan wanneer men alleen in de tunnel rijdt Zonder voorliggers heeft men de neiging
een fractie harder te rijden. In de vragenlijsten geeft men wel aan het als hinderlijk te
ervarefiöm achter anderen te rijden, met name wanneer het hier gaat om vrachtverkeer of
bussen.

5 De. verschillen in de lichte en donkere variant komen niet duidelijk naar voren in het
vertoonde rijgedrag of de werklast Wel geeft· men in de vragenlijst .aan dat men delichte
variant soms als te fel geel heeft ervaren. Toch geeft men ook duidelijk· aan donkere tunnels
als onplezierig te ervaren. Dit gegeven wijst erop dat het hoogstwaarschijnlijk niet van
directe invloed is op het rijgedrag wanneer men kiest voor een lichte of een donkere variant,
maar wei voor de beleving. De donkere onderzoeksvariaat was voorzien van verlichting en
waarschijnlijk Is het 'Iichtniveau hoog genoeg geweest om de tunnel niet als donker gat over
te .laten komen. In de uiteindelijke ontwerpvariant moet het gele licht niet als te fel geel
worden uitgevoerd.
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6 Uit de vragenlijsten komt naar voren dat men smalle tunnels als onprettig ervaart. Eén
persoon gaf specifiek aan dat hij in paniek zou raken wanneer hij in een dergelijke tunnel
pech zoo krijgen. Dit geeft aan dat wat aspecten als opgesloten zitten.etc. niet veranderen
wanneer de tunnel iets breder wordt gemaakt. men kan bet blijven ervaren alssmaJ.. J\ange-
zien een aaIltal.mensen aangeeft inde auto te blijven zitten wanneer men .pech zou hebben is
bet goed om na te denken over cameratoezicht in ••de. tunnekzodatevent~lepechgevanen
tijdelijk gesignaleerd kunnen •worden en bet verkeer door middel van verkeerssignaleringal
snelbeid kan minderen.

7 De capaciteit van de tunnel wordt ruim voldoende geacht. ook wanneer een aantal ontwerp-
variabelen worden gevarieerd. De schattingen geven dus aan. dat. ook in 2020 de capaciteit
van demnnel Nijverdal. aan de vraag zal kunnen voldoen.
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BIJLAGE A Gebruikte tekeningen voor de simulatie
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• ONIX~2000~21177
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