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De Omgevingsdienst Midden-Holland en het grootste deel van de wegbeheerders in de 
regio Midden-Holland maken voor ruimtelijk en milieukundig beleid gebruik van het 
Regionale Verkeers- en Milieumodel Midden-Holland (RVMH). Dit modelsysteem is 
gericht op het berekenen van verkeersintensiteiten en de milieueffecten daarvan en 
bestaat uit twee gekoppelde componenten: 
■ Regionaal Verkeersmodel Midden-Holland. 
■ Regionaal Milieumodel Midden-Holland. 
 
Het verkeersmodel berekent wegvakintensiteiten voor een huidige en toekomstige  
situatie die vervolgens door het milieumodel worden vertaald naar effecten in lucht- en 
geluidsbelasting voor de directe omgeving. Het verkeersmodel wordt daarnaast veel-
vuldig ingezet voor allerlei mobiliteitsvraagstukken van operationeel tot strategisch 
niveau.  
 
In 2011 is een traject afgerond waarin het merendeel van de inliggende wegbeheerders 
hebben geparticipeerd om tot een nieuw regionaal gedragen modelsysteem te komen. 
Om dit modelsysteem ook actueel te houden, is besloten tot periodiek onderhoud van 
het model met de jaarlijkse actualiseringsmomenten. Binnen het huidige beheer- en 
onderhoudscontract worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
■ In 2017 (reeds afgerond) eenmaal grootschalig actualiseren van het RVMH, waarbij 

wij zowel het basis- als het prognosejaar van het bestaande verkeers- en milieu-
model onder meer hebben herijkt op OViN1-enquêtedata, het NRM2017, de meest 
recente telgegevens en actuele verwachtingen ten aanzien van de ruimtelijke 
ontwikkeling (ruimtelijke ordening en infrastructuur). 

■ In 2018 en 2019 tweemaal kleinschalig actualiseren van de in 2017 opgestelde 
verkeers- en geluidsmodellen, waarbij onderhoudswerkzaamheden worden verricht 
en de verwachting ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling wordt bijgesteld. 

 
Deze rapportage beschrijft de kleinschalige actualisering in 2018 van het verkeersmodel 
component van het RVMH van versie 3.0 naar versie 3.1 (in deze rapportage te lezen als 
‘verkeersmodel’ of ‘RVMH’).  
                                                            
1  Onderzoek verplaatsingsgedrag in Nederland. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt kort ingegaan op de achtergrond van verkeers-
modellen en de toepassingsmogelijkheden. In hoofdstuk 3 worden de kenmerken van 
het verkeersmodel besproken. In de hoofdstukken 4 en 5 worden vervolgens de 
totstandkomingen van het 2017 basisjaar en de 2030 prognosejaren besproken.  
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Een verkeersmodel is een instrument voor het ontwikkelen en toetsen van het verkeers- 
en vervoersbeleid. Naast de rijksoverheid gebruiken vrijwel alle provincies, regio’s en 
gemeenten een verkeersmodel. Dit hoofdstuk geeft een globaal overzicht van de 
algemene werking en toepasbaarheid van een verkeersmodel. Achtereenvolgens wordt 
beknopt de werking van het model, de toepassingsmogelijkheden en de interpretatie 
van de resultaten besproken.  
 
 
2.1 De algemene werking van een verkeersmodel 

Verkeer ontstaat omdat mensen activiteiten verrichten op verschillende locaties, zoals 
wonen, werken, winkelen en recreëren. Hoe, wanneer en waar mensen zich naartoe 
verplaatsen, hangt van vele factoren af, zoals onder andere de geografische ligging van 
functies, persoonsgebonden kenmerken en de kwaliteit van de beschikbare infrastruc-
tuur. Een verkeersmodel probeert het proces dat ten grondslag ligt aan het ontstaan van 
verkeer op een analytische manier te simuleren en dit is dan ook een (sterk) vereen-
voudigde weergave van de complexe werkelijkheid. Feitelijk is het gebaseerd op de 
verschillende keuzes van mensen (hoe vaak wordt een verplaatsing gemaakt, waar gaat 
men naartoe, welke route etc.). In een verkeersmodel vindt dan ook een afstemming 
tussen vraag en aanbod plaats. Het aanbod omvat de beschikbare infrastructuur, de 
vraag bestaat uit het verkeer dat gebruik zal maken van de infrastructurele voor-
zieningen. 
 
Vraag- en aanbodzijde 
Voor het opstellen van een verkeersmodel is aan de invoerkant in de eerste plaats een 
beschrijving van het wegennet nodig en een set aan sociaal-economische gegevens.  
Aan elk wegvak wordt vervolgens een weerstand toegekend. In de meeste gevallen is 
dat de reistijd, een combinatie van afstand en snelheid. Afhankelijk van de fijnmazigheid 
van het model wordt besloten welke wegen beschouwd worden. De wegen van lagere 
orde worden meestal niet in een model opgenomen. Met algemene rekenregels die aan 
een model ten grondslag liggen, zijn dergelijke kleine verkeersstromen namelijk niet 
nauwkeurig in te schatten.  

2 
 
Achtergrond 
verkeersmodellering
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In de tweede plaats is de hoeveelheid verkeer die van de infrastructuur gebruik maakt, 
benodigd. Deze verkeersvraag wordt opgeslagen in zogenoemde herkomst-bestem-
mingsmatrices (HB-matrices) en zijn het resultaat van een de matrixschatting (verkeers-
vraagmodule). De matrices worden berekend op basis van de sociaal-economische data 
per zone (aantal inwoners, arbeidsplaatsen etc.) en de weerstand tussen de zones 
(kwaliteit infrastructuur). De matrices bevatten het aantal ritten tussen herkomst en 
bestemming. Om modeltechnische redenen is het niet mogelijk elke rit tussen 
afzonderlijke plaatsen van herkomst en bestemming te beschouwen. Daarom worden 
verzamelingen van adressen gecombineerd en ontstaan zogenoemde verkeersgebieden 
(zones). De zwaartepunten van deze zones worden vervolgens aangesloten op het 
wegennet. Nadat de HB-matrix is gegenereerd worden de ritten toegedeeld aan de 
infrastructuur. De routekeuze in combinatie met het aantal ritten resulteert in 
wegvakbelastingen. De initiële routekeuze is gebaseerd op de kortste reistijd, maar is bij 
toenemende wegvakbelastingen ook afhankelijk van de capaciteit van de infrastructuur. 
Figuur 2.1 toont de hierboven beschreven stappen. 
 

 
 
Figuur 2.1: Vereenvoudigde weergave stappenplan verkeersmodel 
 
 
Modeljaren en toetsing 
Met een verkeersmodel zijn effecten op de verkeersintensiteiten door toekomstige 
veranderingen in de wegenstructuur of ruimtelijke functies in te schatten. Om de 
betrouwbaarheid van dergelijke studies zo goed mogelijk te maken, is het noodzakelijk 
om eerst de modelparameters te kalibreren. Dit vindt plaats door het opstellen van een 
model voor de huidige situatie. Dit is doorgaans een jaar in het recente verleden waar-
voor meetgegevens beschikbaar zijn. Op deze wijze kunnen de parameters van het 
model zodanig ingesteld worden dat het model voor de huidige situatie een juiste 
beschrijving van de werkelijkheid geeft. Vervolgens wordt door de wijziging in invoer-
gegevens (infrastructuur en ruimtelijke ordening) het model voor een prognosejaar 
geschat. 
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De uitkomsten van het model voor de huidige situatie worden getoetst aan de huidige 
waarnemingen. Gegevens met betrekking tot de HB-matrices (het aantal ritten en de 
gemiddelde ritlengte van verschillende verplaatsingsmotieven) worden per verplaatsings-
motief vergeleken met het OViN (Mobiliteitsonderzoek Nederland). De parameters die 
aan de hand van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen het aantal ritten berekenen en 
de distributiefuncties die het verkeer tussen de zones en over afstandsklassen verdelen, 
worden door deze vergelijking ingesteld. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat het 
aantal ritten en het verplaatsingsgedrag van die ritten in het studiegebied overeenkomen 
met de waarden uit de steekproef van het OViN. Als met de ingestelde parameters de 
HB-matrices zijn geschat en deze zijn toegedeeld aan de infrastructuur, worden de 
uiteindelijke wegvakintensiteiten per tijdsperiode voor de verschillende vervoerswijzen 
vergeleken met verkeerstellingen. Het model wordt vervolgens op de verkeerstellingen 
gekalibreerd. Waar nodig wordt de hoeveelheid verkeer op bepaalde relaties dan 
opgehoogd of verlaagd om de wegvakintensiteiten beter te benaderen. 
 
Het model voor de huidige situatie wordt doorvertaald naar de toekomst door de 
ingestelde parameters ongemoeid te laten, maar alleen veranderingen in het aantal 
inwoners en arbeidsplaatsen, de toekomstige infrastructuur en de autonome mobiliteits-
groei door te voeren. De toekomstige situatie is meestal een referentievariant, waarin 
alleen de vastgestelde ruimtelijke en infrastructurele plannen zijn opgenomen. Op basis 
van die referentievariant kunnen verschillende maatregelen voor de toekomstige situatie 
in aparte varianten worden doorgerekend.  
 
 
2.2 Toepassingsmogelijkheden 

Bij het ontwikkelen van verkeers-, milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid is een verkeers-
model een belangrijk beleidsondersteunend instrument. Met een verkeersmodel kan 
bijvoorbeeld inzicht worden verkregen in de effecten van varianten voor de hoofdwegen-
structuur. De daarbij behorende verkeersmaatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit  
het instellen van eenrichtingsverkeer, het afsluiten van wegvakken, de aanleg van  
nieuwe wegen of het veranderen van de vormgeving van de weg (bijvoorbeeld 30 km/h-
gebieden), waardoor een verbeterde of juist een minder goede doorstroming van het 
autoverkeer ontstaat.  
 
Bovendien kan het verkeersmodel gebruikt worden voor het inzichtelijk maken van de 
effecten op verkeersintensiteiten als gevolg van de ontwikkeling van woningbouw- en 
bedrijvenlocaties wat voor bestemmingsplanprocedures vaak benodigd is. Door in een 
nieuwe variant het aantal woningen in een bepaald gebied te verhogen, zijn bijvoor-
beeld de effecten hiervan op de verkeersintensiteiten inzichtelijk te maken.  
 
Het verkeersmodel wordt ook veel gebruikt als databron. Binnen het softwarepakket 
OmniTRANS kunnen de resultaten worden ingeladen voor het gehele netwerk. Ook voor 
wegvakken waarvoor geen telinformatie beschikbaar is, kan op die manier een indicatie 
van de huidige verkeersintensiteiten worden geraadpleegd. Ook zaken als het percen-
tage vrachtverkeer, de hoeveelheid doorgaand verkeer en kruispuntstromen kunnen vrij 
eenvoudig worden afgeleid.  
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Een andere veel gebruikte toepassing van verkeersmodellen is de koppeling met een 
milieumodel. Hiermee is het mogelijk om verkregen intensiteiten uit het verkeersmodel 
ook op de effecten voor lucht en geluid door te rekenen. Zo kunnen kaarten met lucht- 
en geluidsbelastingen worden gegenereerd en kan bijvoorbeeld het aantal gehinderde 
panden als gevolg van wegverkeer in verschillende varianten bepaald worden. 
 
Het RVMH is een statisch verkeersmodel en is voornamelijk geschikt voor het berekenen 
van de verkeersvraag. Vragen als ‘Hoeveel verkeer maakt van een bepaalde weg 
gebruik?’ of ‘Hoeveel verkeer genereert een nieuwe woonwijk?’ zijn typische vragen die 
een statisch verkeersmodel goed kan beantwoorden. Figuren 2.2 tot en met 2.4 tonen 
daarnaast enkele voorbeelden van aanvullende analyses die met het verkeersmodel 
kunnen worden uitgevoerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2.2: Toedeling opgesplitst naar afstandsklasse 

(rood >5 km, geel 5-10 km, grijs >10 km)  
 
 

 
Figuur 2.3: Selected link: Welk verkeer maakt 

gebruik van de N207? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2.4: Toedeling ‘InExDo’ studiegebied RVMH  

(intern = groen, extern = donkergroen,  
extern = grijs) 
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Vragen over de verkeersafwikkeling zoals ‘Hoe groot is de vertraging op een bepaalde 
verbinding’ of ‘Hoe is de doorstroming van het verkeer na aanleg van een rondweg?’ zijn 
moeilijker concreet te beantwoorden. Deze vragen hebben meer betrekking op de 
aanbodzijde van het verkeerssysteem. Hiervoor is een dynamisch verkeersmodel vereist. 
Een dergelijk model is eigenlijk een andere toedelingstechniek, gebaseerd op de HB-
matrices van een statisch verkeersmodel. Een dynamisch verkeersmodel kan gezien 
worden als een verdere detaillering van een statisch verkeersmodel. Het RVMH voorziet 
hier standaard niet in en in deze rapportage wordt daar verder ook niet op ingegaan. 
 
 
2.3 Interpretatie resultaten 

Een verkeersmodel is gebaseerd op een aantal ingestelde parameters. Deze parameters 
bepalen het uiteindelijke aantal vertrekken en aankomsten per zone, de verdeling van 
het in- en externe verkeer en de gemiddelde ritlengte per verplaatsingsmotief. De para-
meters zijn bepaald aan de hand van data afkomstig uit het OViN. Deze data is verkregen 
door onderzoek onder een bepaalde steekproef, waarna deze data is opgehoogd naar de 
totale populatie. De data bevat daarom een bepaalde onzekerheid of marge, die vooral 
in kleine verplaatsingsmotieven en het aantal korte ritten optreedt.  
 
Een verkeersmodel wordt daarnaast getoetst aan verkeerstellingen. Hoewel doorgaans 
veel tellingen in het model worden opgenomen, bevat ook de vergelijking aan telcijfers 
een zekere marge. De tellingen zijn immers vaak uitgevoerd op verschillende dagen of 
maanden in het jaar of onder verschillende omstandigheden (weer, wegwerkzaamheden 
etc.). Dit maakt de onderlinge vergelijkbaarheid van de beschikbare verkeerstellingen in 
sommige gevallen lastig. 
 
Bij de interpretaties van modelresultaten dient dan ook te worden beseft op welke basis 
de resultaten tot stand zijn gekomen. De intensiteiten van het basisjaarmodel geven een 
weerspiegeling van de gemiddelde werkdagintensiteiten die goed overeenkomen met de 
waargenomen verkeerstellingen op de weg en de data afkomstig uit het OViN. Het 
prognosejaar is een doorvertaling van deze resultaten en geeft een indicatie van de toe-
komstige intensiteiten op wegvakniveau, waarbij rekening is gehouden met algemene 
mobiliteitsgroei, veranderingen in aantallen inwoners en arbeidsplaatsen, evenals de 
toekomstige infrastructuur. De uitkomsten kunnen echter niet als ‘de absolute waarheid’ 
worden gezien, omdat de intensiteiten over een aantal jaren afhangen van vele complexe 
factoren. Dit neemt echter niet weg dat een verkeersmodel een prima instrument is om 
het verkeersbeeld in de regio voor een toekomstige situatie in te schatten en om bepaalde 
ontwikkelingsvarianten onderling te vergelijken.  
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Het vorige hoofdstuk heeft een kort algemeen overzicht van de werkwijze en mogelijk-
heden van een verkeersmodel gegeven. Dit hoofdstuk gaat in op de specifieke ken- 
merken van het verkeersmodel. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de dimensies 
(grootheden), het studiegebied en de gebruikte toedelingstechniek.  
 
 
3.1 Opzet actualiseringen 

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven bestaat een verkeersmodel uit een basis- en 
een of meerdere prognosejaren. Een basisjaar wordt gebruikt om de modelparameters te 
stellen en de uitkomsten van het model te toetsen aan de werkelijkheid. Het prognose-
jaar wordt verkregen door de verwachte ontwikkelingen in de infrastructuur en ruimte-
lijke ordening in te voeren om zodoende inzicht in de toekomstige verkeers- en milieu-
belasting te krijgen. De berekende verkeersintensiteiten in een prognosejaar worden 
voor een belangrijk deel bepaald door de veronderstelde ruimtelijke en infrastructurele 
ontwikkelingen in de komende jaren (de uitgangspunten). Om die reden is het belangrijk 
de uitgangspunten van een verkeersmodel periodiek te controleren en te wijzigen. 
Binnen de meest recente actualisering zijn de modeljaren 2017, 2030 Hoog en 2020 
Zekere Plannen berekend. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de stamboom van het RVMH. 
 
 

model 

 

basisjaar prognosejaar

jaar van 

oplevering

 

softwareversie 

RVMH2.0 2010 2021 2011 OmniTRANS 5.1.34 

RVMH2.1 2011 2022 2012 OmniTRANS 6.0.12 

RVMH2.2 2012 2025 2013 OmniTRANS 6.0.22 

RVMH2.3 2013 2025 2014 OmniTRANS 6.1.4 

RVMH2.4 2014 2025 2015 OmniTRANS 6.1.14 

RVMH2.5 2015 2025 2016 OmniTRANS 6.1.16 

RVMH3.0 2016 2030 Hoog/2030 Zekere Plannen 2017 OmniTRANS 6.1.18 

RVMH3.1 2017 2030 Hoog/2030 Zekere Plannen 2018 OmniTRANS 6.1.22 
 
Tabel 3.1: Stamboom RVMH 
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Opzet verkeersmodel
Midden-Holland  
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Tabel 3.2: Dimensies verkeersmodel 

3.2 Dimensies  

Het RVMH3.1 is een statisch unimodaal verkeersmodel. Een unimodaal model is een 
beschrijvend verkeersmodel dat er volledig op gericht is een goede beschrijving van het 
auto- en vrachtverkeer te geven. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de 
modelaspecten voor het verkeersmodel. 
 
modelaspect invulling 

modelopzet ■ unimodaal schattingsmodel voor personenauto- en vrachtverkeer met 

4287 modelzones 

modeljaren ■ 2017, 2030 Hoog en 2030 Zekere Plannen (o.b.v. NRM 2017*) 

studiegebied 

 

 

verfijnd invloedsgebied 

 

invloedsgebied 

 

buitengebied 

■ regio Midden-Holland bestaande uit de gemeenten Bodegraven-

Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinx-

veen en Zuidplas, 1.400 modelzones 

■ Kaag en Braassem, Nieuwkoop, delen van Krimpen aan den IJssel, 

Nesselande en Capelle aan den IJssel  

■ schil rondom het studiegebied, grotendeels bestaande uit de rest van 

de provincie Zuid-Holland op NRM-niveau** 

■ rest Nederland en buitenland op LMS-niveau*** 

gebiedsindeling ■ studiegebied op meest fijnmazige niveau 

■ verfijnd invloedsgebied conform het verkeersmodel Alphen aan den 

Rijn, N207-corridor model en aggregatie Verkeersmodel Rotterdam 

■ invloedsgebied op basis van NRM 

■ buitengebied op basis van LMS 

vervoerswijzen ■ personenauto, middelzwaar vrachtverkeer, zwaar vrachtverkeer 

motieven ■ woon-werk, zakelijk, winkel en overig 

ruimtelijke ontwikkeling 

studiegebied 

■ opgave gemeenten 

ruimtelijke ontwikkeling 

buiten studiegebied 

■ 2030 Zekere Plannen: NRM2017, middeling prognose 2030 Laag en 

Hoog 

■ 2030 Hoog: NRM2017, prognose 2030 Hoog 

tijdsperioden ■ ochtendspits (07.00-09.00 uur) 

■ avondspits (16.00-18.00 uur) 

■ restdag (09.00-16.00, 18.00-07.00 uur) 

■ etmaal (sommatie van ochtend-, avondspits en restdag) 

toedeling ■ vrachtverkeer alles-of-niets (AON) voor alle dagdelen 

■ personenautoverkeer volume averaging (VA) inclusief kruispunt-

modellering en initiële vrachttoedeling voor alle dagdelen 
* Voor het prognosescenario 2030 Zekere Plannen is niet uitgegaan van een directe koppeling 

met het hoge scenario van het NRM, maar van een lager gematigder scenario. Zie verder 
paragraaf 5.3. 

** Het NRM (Nationaal Regionaal Model) is het door de Rijksoverheid gebruikte verkeers-
modelsysteem voor regionale planstudies voor de Nederlandse hoofdwegenstructuur.  
Er zijn vier modellen voor de landsdelen Noord, Oost, Zuid en West. De NRM’s zijn in 2017 
uitvoerig geactualiseerd naar een nieuw basisjaar 2014 en met meer gematigde groei-
scenario’s voor 2030 en deze gelden als leidend voor verkeersprognoses. 

*** Het LMS (Landelijke Modelsysteem) is een verkeersmodel van de rijksoverheid dat over-
koepelend boven de NRM’s functioneert. Met het LMS worden voornamelijk ruimtelijke-
economische trends doorgerekend, die als input voor de regionale NRM’s worden gebruikt. 
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3.3 Studiegebied 

Het studiegebied van het verkeersmodel is de regio Midden-Holland. De actualisering van 
het model heeft zich dan ook vooral op de uitgangspunten ten aanzien van netwerk en 
gebiedsindeling in die regio gericht. De indeling in verkeersgebieden en het wegennet van 
het verkeersmodel Midden-Holland zijn het meest fijnmazig in het studiegebied. Verder 
naar buiten worden zowel netwerk als gebiedsindeling grover. In figuur 3.1 is een afbeel-
ding van de gebiedsindeling in de categorieën studie-, invloeds- en buitengebied  
opgenomen. 
 
De gebiedsindelingen en netwerken in het invloeds- en buitengebied zijn door Goudappel 
Coffeng BV samengesteld. Voor een ruime schil rondom het studiegebied, bestaande uit de 
rest van de provincie Zuid-Holland exclusief Goeree-Overflakkee, maar inclusief Utrecht en 
Amsterdam, is zowel het netwerk als de gebiedsindeling afkomstig uit het NRM-West 
(Nationaal Regionaal Model). Dit noemen we het invloedsgebied van het model. Vanaf 
versie 2.3 is dat een verfijnd invloedsgebied dat is opgenomen aan de noord- en zuidwest-
zijde. Voor deze gebieden is uit studies gebleken dat het model Midden-Holland geen 
goede routekeuze kon berekenen, wat gevolgen heeft voor de toepasbaarheid in Boskoop 
en Zuidplas. Door een fijnmaziger gebiedsindeling en netwerk op te nemen, is de beschrij-
vende kwaliteit in die gebieden toegenomen.  
 
Voor het gebied daarbuiten, de rest van Nederland en het buitenland, wordt een kleinere 
relatie met het studiegebied verondersteld. Voor dit zogenaamde buitengebied zijn zo-
wel de netwerken als de gebiedsindelingen van het LMS (Landelijk Modelsysteem) over-
genomen. Het wordt dus vrij grof gemodelleerd, maar blijft wel in de modelsystematiek 
aanwezig om zodoende de hoeveelheid verkeer van en naar deze gebieden in te  
schatten.  
 
 
3.4 Gebiedsindeling 

Binnen een verkeersmodel is het niet mogelijk om de verplaatsingen op adresniveau te 
berekenen, dit zou teveel rekenkracht vergen. Daarom worden meerdere adressen 
samengenomen in modelzones. Door de digitale gebiedsindeling te matchen met een 
kaart met postcodegebieden, is een koppeling tussen de modelzones en postcode 6-
gebieden (vier cijfers en twee letters) gemaakt. Deze koppeling is gebruikt voor het 
verzamelen van de sociaal-economische gegevens, waarvan de informatie vaak op 
postcode beschikbaar is. Per zone wordt uiteindelijk aan de hand van de sociaal-
economische gegevens de ritproductie in het verkeersmodel bepaald. Hoe fijnmaziger de 
zonering is, des te eenvoudiger is het om betrouwbare uitspraken op het onderliggende 
wegennet te doen. In het studiegebied is de zonering het meest fijnmazig, naar buiten 
toe wordt deze steeds grover. In figuur 3.1 is een afbeelding opgenomen met de 
nieuwste gebiedsindeling voor het studiegebied. 
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Figuur 3.1: Gebiedsindeling studiegebied (kleuren geven gemeenten aan) 
 
 
Nieuw in versies RVMH 3.0 en RVMH3.1 t.o.v. versie 2.5/gebiedsindeling 
■ Verfijnd invloedsgebied aan de noordzijde uitgebreid met gemeenten Kaag en 

Braassem, Nieuwkoop. Overgenomen uit N207-corridormodel.  
■ Diverse kleine aanpassingen binnen het studiegebied (HZW-Dorp, Zuidplas, 

Waddinxveen, Krimpen a/d IJssel). 
 
Figuur 3.2 geeft een overzicht van de eerdere gebiedsindeling (links) en de nieuwe 
gebiedsindeling (rechts). Het studiegebied is groen gecodeerd. In lichtblauw zijn de 
verfijnde delen van het invloedsgebied weergegeven.  
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Figuur 3.2: Gebiedsindeling: links RVMH 2.5, midden: mutaties, rechts RVMH 3.0 en versie RVMH 3.1 
 
 
3.5 Netwerken 

Voor de infrastructuur geldt dat ook elk jaar tijdens de actualisering wordt voortgebouwd 
op de netwerken van de vorige versie van het RVMH. Aan ieder wegvak is een wegtype 
gekoppeld variërend van een autosnelweg tot aan een erftoegangsweg. De netwerken 
(2017 en 2030) zijn ditmaal ingelezen in een nieuw OmniTRANS-project, waarbij het 
aantal wegtyperingen is opgeschoond en meer zijn afgestemd op het NRM. Per wegvak 
zijn maximumsnelheden en modelsnelheden onaangepast gebleven. De maximum-
snelheden zijn daarna ter controle voorgelegd aan de omgevingsdienst. De model-
snelheden dienen om de routekeuze in het verkeersmodel te optimaliseren. Aan de 
netwerken zijn de hiernavolgende typeringen gekoppeld, weergegeven in tabel 3.3. 
 
wegtypering snelheid capaciteit per rijstrook (2 uur)

autosnelweg 130/120/100/80* 4.300

autoweg 100 3.600

GOW_bubeko_gesloten_80 80 3.200

GOW_bubeko_gemengd_80 80 3.000

ETW_bubeko_breed_60 60 2.400

ETW_bubeko_smal_60 60 1.600

GOW_bibeko_70 70 3.000

GOW_bibeko_50 50 3.000

WOW_bibeko_50 50 2.700

ETW_bibeko_30 30 2.400

erblijfsgebied_15 15 1.600

Industrieontsluitingsweg_50 50 3.000

Industriestraat_30 30 2.400
*  De maximumsnelheden op het HWN zijn per wegvak verschillend. 

Tabel 3.3: Overzicht wegtyperingen en bijbehorende snelheden en capaciteiten  
(per 2 uur) per rijstrook 



 

 

 Regionaal Verkeersmodel Midden-Holland (RVMH) 3.1 13

 

 

Nieuw in RVMH 3.0 en RVMH 3.1 t.o.v. versie 2.5/netwerken 
■ Lokale verbeteringen doorgevoerd (HZW-Dorp, Boskoop, Krimpen a/d IJssel) op basis 

van met RVMH 2.5 uitgevoerde modelstudies. 
■ Netwerk Kaag en Braassem en Nieuwkoop overgenomen uit Holland Rijnlandmodel. 
■ De project-setup heeft een update gehad (linktyperingen, PMTURI’s). De 13 nieuwe 

linktyperingen voor motorvoertuigen zijn weergegeven in figuur 3.2. 
 
 
3.6 Toedelingstechnieken 

De toedeling van de HB-matrices aan de infrastructuur is van grote invloed op de  
uiteindelijke wegvakbelastingen. De toedelingstechnieken zijn feitelijk wiskundige 
processen die de wijze beschrijven waarop verkeer de beschikbare infrastructuur 
gebruikt.  
 
Alles-of-niets voor congestievrije situaties 
De routekeuze komt in de praktijk vooral tot stand op basis van vergelijking van reistijden. 
In congestievrije situaties nemen automobilisten met eenzelfde herkomst en bestemming 
voor een groot deel ook dezelfde (snelste) route. De alles-of-niets-toedelingstechniek 
(AON) gaat uit van dit principe en deelt alle ritten tussen een herkomst en bestemming 
toe aan één snelste route. 
 
Deze toedelingstechniek is snel en eenduidig, maar heeft als nadeel dat slechts een 
beperkte mate van spreiding over de infrastructuur wordt bewerkstelligd. In het verkeers-
model wordt deze techniek om die reden alleen voor vrachtverkeer gebruikt. De  
veronderstelling is dat vrachtverkeer (ook in de spitsen) geen uitwijkgedrag vertoont naar 
onderliggende wegen. De routekeuze van het personenautoverkeer is echter wel afhan-
kelijk van de optredende congestie. 
 
Capaciteitsafhankelijk toedelen 
Een beperkte capaciteit op een bepaald deel in het netwerk heeft als gevolg dat auto-
mobilisten andere (op dat moment snellere) routes gaan zoeken. Om dit effect te 
beschrijven, wordt het personenautoverkeer toegedeeld met een capaciteitsafhankelijke 
techniek (Volume Averaging - VA) in combinatie met kruispuntmodellering. 
 
De VA-methode deelt het autoverkeer toe in een iteratief proces. Het algoritme houdt 
rekening met congestie op wegvakken en past op basis van de intensiteit/capaciteits-
verhouding (I/C-verhouding) in vorige iteraties de reistijden aan van individuele 
wegvakken. Op basis van deze nieuwe reistijden worden vervolgens nieuwe routes 
gezocht en wordt opnieuw toegedeeld in een volgende iteratie tot een evenwicht 
ontstaat en niemand meer een snellere route kan vinden. In deze methode wordt het 
verkeer afhankelijk van de congestie, dus (en in tegenstelling tot de AON-techniek) over 
verschillende routes toegedeeld. 
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Ook in de restdagperiode wordt gebruik gemaakt van de VA-techniek met als doel ook in 
de dalperiode enige spreiding van het verkeer over meerdere routes te krijgen. In het 
verkeersmodel worden wegvakcapaciteiten per 2 uur gehanteerd, terwijl de HB-matrix 
voor de restdagperiode het aantal ritten voor de 20-uursdalperiode bevat. Er is dus een 
correctie op de capaciteiten nodig. Omdat de intensiteiten ook in de dalperiode een  
bepaald piekverloop vertonen, kunnen de 2-uurscapaciteiten niet zomaar met een factor 
10.0 naar 20-uurswaarden worden geschaald, maar is een lagere waarde vereist. In het 
RVMH is een restdagfactor van 6.0 gebruikt. Deze factor is deels afgeleid van het NRM en 
getoetst op plausibele effecten in het RVMH. Om een volledig evenwicht in de toedeling te 
bereiken is binnen de actualisering naar RVMH 2.4 het aantal iteraties binnen alle dagdelen 
opgeschroefd naar 25. Deze werkwijze is gehandhaafd. 
 
Kruispuntmodellering 
Een nadere verfijning van de capaciteitsafhankelijke toedeling is kruispuntmodellering. 
Op het moment dat de intensiteit op een wegvak de capaciteit nadert, zal alternatieve 
routevorming in het netwerk gaan ontstaan. In stedelijke netwerken is naast de weg-
capaciteit ook de capaciteit van kruispunten belangrijk. Om dit in een verkeersmiddel te 
kunnen modelleren, is het noodzakelijk dat bij de routevorming rekening wordt  
gehouden met de zogenoemde kruispuntweerstanden. De kruispuntweerstand is  
afhankelijk van de hoeveelheid verkeer dat gebruik maakt van het kruispunt en is mede 
afhankelijk van de vormgeving van het kruispunt (zie figuur 3.3). 
 

 
 
Figuur 3.3: Vormgeving van kruispunten 
 
 
Voor de vormgeving is het noodzakelijk om een aantal basisgegevens van de kruispunten 
in te voeren wat betreft de voorrangsregeling, de lay-out (rotonde, VRI inclusief opstel-
stroken) en de aanwezigheid van langzaam verkeer. Theoretisch gezien geeft kruispunt-
modellering in belaste netwerken een duidelijke verbetering van het routekeuzeproces.  
De vertragingen op het onderliggende wegennet ontstaan immers ook op de kruispunten 
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en niet alleen op de wegvakken. Naast een meer nauwkeurige routekeuze leidt kruispunt-
modellering ook tot betere reistijden. In het uiteindelijke toedelingsresultaat zijn boven-
dien voor elk kruispunt de intensiteiten per afslagbeweging beschikbaar. 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de afzonderlijke elementen bij de totstandkoming 
van het basisjaar. Omdat in de meeste analyses ook een vergelijking wordt gemaakt met 
eerdere versies van het RVMH is ervoor gekozen om voor de uitsplitsing per gemeente 
uit te gaan van de oude gemeentelijke indeling.  
 
 
4.1 Input sociaal-economische gegevens  

Voor het studiegebied zijn de sociaal-economische gegevens (SEG’s) gekoppeld aan de 
modelzones op basis van postcodepunten. De SEG’s met betrekking tot aantallen 
woningen en inwoners zijn afkomstig uit CBS-databestanden voor het jaar 2016. De aan-
tallen arbeidsplaatsen zijn aangeleverd door de provincie Zuid-Holland. De SEG’s van het 
invloeds- en buitengebied zijn ontleend aan het NRM2017.  
  
Met betrekking tot de arbeidsplaatsen is onderscheid gemaakt tussen de hiernavolgende 
categorieën: 
■ detail/food; 
■ detail/non-food; 
■ brandstofverkooppunten; 
■ warenhuizen; 
■ horeca; 
■ kantoren; 
■ industrie; 
■ onderwijs; 
■ groothandel; 
■ diensten; 
■ overig. 
 
In tabel 4.1 zijn de gebruikte aantallen inwoners en arbeidsplaatsen per gemeente weer-
gegeven in het basisjaar 2017. Er zijn binnen de kleine actualisatie van versie 3.0 naar 3.1 
geen aanspringen voor de SEG gedaan. 
  

4 
 
Basisjaar 2017 
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gemeente inwoners 2017 arbeidspl. 2017 

Gouda 71.194 30.274 

Zuidplas 40.811 11.917 

Waddinxveen 26.086 9.960 

Bodegraven - Reeuwijk 33.407 12.024 

Krimpenerwaard 54.641 15.463 

Alphen aan den Rijn 107.959 37.126 

totaal 334.098 116.764 

 
Tabel 4.1: Inwoners en arbeidsplaatsen per in 2017 (RVMH 3.1)  
 
 
4.2 Matrixschatting 

Aan de hand van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen per zone is de zogenoemde 
riteindberekening uitgevoerd, waarbij met behulp van parameters per verplaatsings-
motief het aantal vertrekken en aankomsten op etmaalbasis wordt bepaald. De 
berekende ritten zijn vergeleken met de aantallen verplaatsingen in het OViN. 
 
Na het berekenen van het aantal vertrekken en aankomsten per zone bestaat de volgende 
stap uit het bepalen van de hoeveelheid verplaatsingen tussen de zones onderling. Dit 
patroon wordt gepresenteerd in een matrix, de herkomst-bestemmingsmatrix (HB-matrix). 
De HB-matrix beschrijft voor elke modelzone hoeveel verplaatsingen naar een andere zone  
worden gemaakt in de gemodelleerde periode. Er zijn matrices voor zowel het auto- als 
vrachtverkeer in de etmaalperiode geschat. Vervolgens zijn via spitsfactoren per motief de 
matrices voor de beide spitsperioden afgeleid. 
 
Bij het bepalen van de HB-matrix wordt gebruik gemaakt van het zwaartekrachtprincipe: 
hoe verder twee punten van elkaar vandaan liggen, des te kleiner is de aantrekkings-
kracht tussen de zones oftewel hoe kleiner de kans is dat een verplaatsing tussen deze 
punten zal plaatsvinden. Daarbij zijn zowel de grootte van de verkeersgebieden als de 
weerstand ertussen van belang. Om een juiste schatting van het totale personenverkeer 
te doen, worden HB-matrices per verplaatsingsmotief geschat. De onderscheiden 
verplaatsingsmotieven woon-werk, winkel, zakelijk en overig vertonen namelijk een 
duidelijk ander verplaatsingspatroon. De distributiefuncties zijn dan ook verschillend per  
motief. Zo is de gemiddelde ritlengte van een woon-werkverplaatsing bijvoorbeeld  
groter dan een woon-winkelverplaatsing. Uiteindelijk worden de motieven opgeteld tot 
het totale personenautoverkeer en toegedeeld aan het netwerk. 
 
4.2.1 Toetsing matrices 
De meest voor de hand liggende check in een verkeersmodel is de vergelijking tussen de 
verkeersintensiteiten en wegvaktellingen. De structuur van de HB-matrices is echter in 
belangrijke mate van invloed op de intensiteiten. Is er bijvoorbeeld veel uit- of ingaande 
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pendel? De kwaliteit van de geschatte matrices is getoetst aan het OViN2. Er is gekeken 
naar het absolute mobiliteitsniveau en de ritlengte van de verplaatsingen. 
 
Absoluut mobiliteitsniveau 
In de eerste plaats is het van belang dat op basis van de ingevoerde SEG’s een hoeveel-
heid verplaatsingen wordt berekend, die overeenkomt met de werkelijke situatie. Het 
aantal ritten wordt geschat door ritproductiefactoren per motief te vermenigvuldigen met 
het aantal inwoners en arbeidsplaatsen. Het absolute mobiliteitsniveau is gemeten aan 
de hand van het aantal vertrekken vanuit en aankomsten in het studiegebied. Figuur 4.1 
geeft een overzicht van het aantal studiegebied gerelateerde ritten per motief in de 
etmaalperiode. In figuur 4.2 zijn vervolgens het aantal vertrekken en aankomsten per 
gemeente weergegeven. 

 
Figuur 4.1: Mobiliteitsniveau per motief (etmaal) in het studiegebied (a-priori) 

 
Figuur 4.2: Vertrekken en aankomsten per gemeente basisjaar 2017 (a-priori) 

                                                            
2  Onderzoek Verplaatsingen in Nederland. Statisch onderzoek van de Nederlandse overheid om 

mobiliteitspatronen inzichtelijk te maken. 
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Voor het motief overig komt het model wat hoger uit dan OViN. Omdat uit ervaring blijkt 
dat het mobiliteitsniveau in OViN meestal tot een onderschatting op wegvakniveau leidt 
en dan met name op het onderliggend wegennet, is er bewust voor gekozen om voor dit 
motief een correctie te doen voor korte ritten. De onderschatting in het motief overig is 
veel voorkomend in het OViN. De reden is dat de waarnemingen in het OViN door 
enquêtes geschieden, waarbij aan mensen wordt gevraagd om gedurende een week hun 
verplaatsingen bij te houden. Korte niet-dagelijkse verplaatsingen worden daarbij vaak 
vergeten en daar moet voor worden gecorrigeerd. 
 
Ritlengteverdelingen 
Naast de hoeveelheid ritten is in de tweede plaats de lengte van de ritten van belang. 
Dit heeft een grote invloed op het model. Gemiddeld langere ritten leiden tot hogere 
intensiteiten, omdat de verplaatsingen meer wegvakken passeren. In figuur 4.3 zijn de 
gemiddelde ritlengten vergeleken met het OViN (voor auto) en het NRM (voor vracht). 

 
Figuur 4.3: Gemiddelde ritlengte per motief in kilometers basisjaar 2017 (a-priori) 
 
 
Het is belangrijk dat het distributiepatroon door het verkeersmodel correct wordt  
beschreven. Indien de modelparameters juist zijn ingesteld, zal de toevoeging van 
bijvoorbeeld een winkelcentrum in het verkeersmodel dan ook vooral verkeer uit de 
directe omgeving trekken (aangezien het motief winkel uit relatief veel korte ritten 
bestaat).  
 
De ritlengteverdelingen die uit het model volgen, zijn een uitkomst van de modelbereke-
ning, waarin met de distributiefuncties gestuurd kan worden. Voor verreweg de meeste 
motieven is te zien dat het distributiepatroon van het verkeersmodel goed overeenkomt 
met de gemeten waarden uit het OViN. Gemiddeld voldoen de geschatte matrices voor 
het basisjaar dan ook goed aan de ritlengteverdeling in de regio.  
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4.2.2 Greenportcorrectie 
Na afloop van de matrixschatting worden de matrices toegedeeld aan de infrastructuur 
(zie paragraaf 4.2.3). Over het geheel genomen dienen de intensiteiten dan goed over-
een te komen met de tellingen. Op details kan de routekeuze voorafgaand aan de kali-
bratie vervolgens worden aangepast om een verbeterslag te maken. Specifiek voor 
Boskoop was zichtbaar dat op basis van de standaard matrixschatting een grote onder-
schatting ten opzichte van de verkeerstellingen optrad, met name voor vrachtverkeer. 
Omdat dit gebied het centrumpunt vormt van de MER naar de N207-zuid was het van 
belang hieraan extra aandacht te geven. Daarom is reeds in RVMH 2.3 een Greenport-
correctie uitgevoerd. Deze methode wordt onveranderd toegepast. De gehanteerde 
werkwijze en een toelichting hierop zijn nogmaals uiteengezet in bijlage 2. 
 
4.2.3 Toetsing wegvakintensiteiten 2017 
Nadat de matrices zijn getoetst aan gegevens uit het OViN, worden deze toegedeeld aan 
de infrastructuur, waarbij de feitelijke wegvakbelastingen zichtbaar worden. Hier vindt 
een volgende toetsing plaats, aangezien het naast de toetsing van matrices ook van 
belang is dat de berekende intensiteiten op wegvakniveau overeenkomen met de 
gemeten c.q. waargenomen intensiteiten. Voor de toetsing van het RVMH3.1 zijn bijna  
1.100 verkeerstellingen gebruikt van Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de 
gemeenten in het studiegebied en het hoogheemraadschap Schieland en Krimpener-
waard.  
 
Tijdens de modelactualisatie naar versie RVMH3.0 zijn de tellingen van voor 2014 
verwijderd en is een update naar 2016 uitgevoerd voor provinciale en rijkstellingen. 
Daarnaast is in oktober 2017 op basis van een regionaal telplan op aanvullende locaties 
geteld. Van de bijna 1.100 tellingen zijn er 900 nieuw ingevoerd binnen RVMH3.0. Dit 
leidt tot een grotere sprong in intensiteiten van het basisjaar dan tussen de modelversies 
daarvoor. 
 
Kalibratie RVMH3.1 
Voor 14 tellocaties rondom de Moordrechtboog zijn recente telcijfers van 2017 
aangeleverd. Verder zijn binnen de kern Reeuwijk op 10 locaties tellingen ververst. 
Daarom is voor versie 3.1 anders dan eerst voorzien toch een nieuwe kalibratie 
uitgevoerd. 
 
Een digitale afbeelding van de nieuwe tellocaties is opgenomen in figuur 4.4. 
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telbron teljaar aantal 

Rijk 2016 126 

provincie 2016 202 

provincie 2017 28 

gemeente 2014-20173 522 

telplan 2017 228 
 
Tabel 4.2: Tellingen verkeersmodel 
 
 

 
 
Figuur 4.4: Toegevoegde/ververste tellocaties voor basisjaar 2017 (uitsnede rondom   
  Moordrechtboog) 
 
 
Een eerste stap in het toetsen van de verkregen wegvakbelasting is een visuele controle 
aan de telpunten. Waar nodig worden de snelheden op de wegvakken in het verkeers-
model aangepast om de routekeuze van het verkeer aan te passen, indien blijkt dat deze  
in het model op bepaalde punten afwijkt van het beeld dat is af te leiden uit de verkeers-
tellingen. Om de afwijking tussen de model- en telwaarden zo klein mogelijk te krijgen, 
zijn de matrices gekalibreerd aan de hand van de tellingen.  
 
De kalibratieprocedure gaat per dagdeel, per vervoerswijze en per telpunt na hoeveel 
ritten een wegvak passeren, waarvoor een telpunt beschikbaar is. Vervolgens is getracht 
om per telpunt het totale aantal passerende ritten te verhogen dan wel te verlagen om 
de telwaarde zo dicht mogelijk te benaderen. Vanwege het grote aantal tellingen in het 
model is een aanpassing van de modelintensiteit bij een telpunt vrijwel altijd van invloed 
op de modelintensiteiten bij andere telpunten. Het is daarom rekenkundig niet mogelijk 
om elke telling exact te benaderen.  

                                                            
3  Op gemeentelijk niveau is in sommige gevallen teruggevallen op verkeerstellingen van 2012 of 

2011. Deze zijn alleen op de laagste orde wegen (binnen woonwijken) toegepast. Vergelijking 
op enkele punten met beschikbare recente gegevens tonen aan dat de automobiliteit in 
bestaande woonwijken nauwelijks is toegenomen. Het weglaten van deze tellingen zou in de 
kalibratie een te grote afwijking ten opzichte van het voorgaande model betekenen. 
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Na afloop van de kalibratieprocedure is getoetst hoe het model scoort op alle tellingen. 
Omdat de betrouwbaarheid van telgegevens sterk wisselend is en omdat in de spitsen 
relatief lage waarden met elkaar worden vergeleken, is het niet juist alleen het relatieve 
verschil ten opzichte van het model te beschouwen. Door bepaling van een zogenoemde 
T-waarde wordt rekening gehouden met zowel absolute als relatieve afwijkingen.  
 
In deze methodiek is vastgelegd dat bij een lage telwaarde een relatief hoge afwijking 
wordt toegestaan en tevens dat bij een hoge telwaarde een relatieve lage afwijking is 
toegestaan. Deze waarden zijn al veelvuldig gehanteerd in NRM’s en gemeentelijke 
modellen. De T-waarde wordt als volgt bepaald: 

 
 
 
 

waarin:  
T  = afwijking; 
Xw = het waargenomen aantal; 
Xb = het berekende aantal. 
 
Een statistische T-waarde kleiner dan 3,5 geeft aan dat er geen significante afwijking is 
tussen het model en de telling. Een T-waarde tussen de 3,5 en 4,5 is een grensgebied, 
boven de 4,5 is sprake van een significante afwijking. Als criterium is gesteld dat mini-
maal 80% geen significante afwijking mag vertonen en dat maximaal 5% een signifi-
cante afwijking mag vertonen. In tabel 4.3 is te zien dat voor alle vervoerswijzen zowel 
de ochtend- als avondspits ruimschoots aan deze normering voldoet. Voor de etmaal-
periode is het doorgaans eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen, aangezien 
het verkeer over de gehele etmaalperiode een meer symmetrisch beeld vertoont. 
 
    norm mvt auto vracht

ochtend totaal aantal tellingen  1.098 987 835

  geen afwijking > 80% 91,5% 92,1% 96,3%

  grensgebied  5,8% 5,6% 2,9%

  significante afwijking < 5% 2,6% 2,3% 0,8%

     

avond totaal aantal tellingen  1.098 988 833

  geen afwijking > 80% 91,4% 91,6% 95,3%

  grensgebied  5,9% 5,9% 3,5%

  significante afwijking < 5% 2,6% 2,5% 1,2%

     

etmaal totaal aantal tellingen  1.102 985 844

  geen afwijking > 80% 97,3% 97,8% 96,9%

 grensgebied 7,8% 1,7% 2,1%

  significante afwijking  < 5% 1,9% 0,5% 0,9%

 
Tabel 4.3: T-waarden na kalibratie basisjaar 2017 
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4.3 Toedelingsresultaten  

Het verkeersmodel voor het basisjaar 2017 voldoet zowel aan de toetsingscriteria voor de 
matrices als de wegvaktellingen. Het uiteindelijke toedelingsresultaat is aan ODMH 
voorgelegd. De ODMH heeft de resultaten vervolgens door de gemeenten laten 
controleren. De SEG’s, de absolute wegvakintensiteiten, de routering van het verkeer, de 
vergelijking met tellingen en de verkeerskundige knelpunten op wegvak- en kruispunt-
niveau zijn daarbij aan bod gekomen. Begin september 2017 heeft de ODMH vertrouwen 
uitgesproken in het basisjaar 2017 en is het geaccordeerd.  
 

 
Figuur 4.5: Toedeling basisjaar 2017 
 
 
Digitaal zijn de toedelingsresultaten van het verkeersmodel voor elke gemeente afzon-
derlijk te bekijken. Ze zijn niet als bijlage bij deze rapportage gevoegd. 
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Naast een model voor de huidige situatie is het belangrijkste product van een verkeers-
model het prognosemodel. Met het prognosejaar worden doorgaans de feitelijke variant-
berekeningen en verkeerskundige studies uitgevoerd. Het toekomstige gebruik van de 
infrastructuur in de regio is afhankelijk van: 
■ de aanwezige infrastructuur; 
■ de sociaal-economische invulling; 
■ de mobiliteitsgroei tussen 2017-2030. 
 
De volgende prognosescenario’s zijn doorgerekend: 
■ 2030 Zekere Plannen: In dit scenario zijn de ‘zekere’ ruimtelijke ontwikkelingen in het 

studiegebied toegevoegd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de autonome 
mobiliteitsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling buiten het studiegebied conform 
middeling van het lage en het hoge scenario van het NRM2017. 

■ 2030 Hoog scenario: In dit scenario zijn ook nog niet zekere ambitieuze ruimtelijke 
ontwikkelingen opgenomen. De autonome mobiliteitsontwikkeling en ruimtelijke 
ontwikkeling buiten het studiegebied is overgenomen uit het hoge scenario van het 
NRM2017. 

 
De netwerken zijn voor beide scenario’s identiek.  
 
De toekomstige wegenstructuur bepaalt de toekomstige routevorming van het verkeer, 
terwijl de gewijzigde sociaal-economische gegevens (SEG’s) en de mobiliteitsgroei het 
toekomstige aantal ritten tussen de onderscheiden verkeersgebieden (de HB-matrix) 
bepalen. Per onderdeel zal in de hiernavolgende paragrafen de totstandkoming van het 
model voor de scenario’s 2030 worden toegelicht. 
 
 
5.1 Infrastructuur 

Als basis voor het wegennet van de referentiesituatie 2030 in het studiegebied geldt het 
netwerk van het prognosejaar 2030 RVMH3.0. De afgelopen jaren is het prognosenetwerk 
elk jaar geactualiseerd aan de dan geldende inzichten. Ook dit jaar heeft de Milieudienst 

5 
 
Prognoses 2030 
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Midden-Holland als projectcoördinator bij alle betrokken partijen de geplande infra-
structurele wijzigingen geïnventariseerd die vervolgens in het verkeersmodel voor de 
prognosesituatie verwerkt zijn. Daarbij is geconcentreerd op projecten die vastgesteld 
beleid zijn en/of waarvan met grote zekerheid kan worden gesteld dat ze in 2030 zijn 
uitgevoerd. Eventuele wijzigingen in kruispuntvormen zijn ook meegenomen in de 
prognose. Voor het netwerk in het invloeds- en buitengebied zijn de netwerken uit het 
NRM-West met planjaar 2030 overgenomen. Op deze wijze zijn alle infrastructurele 
wijzigingen buiten de regio (zoals de Rijnlandroute, Blankenburgverbinding en A13/A16) 
ook in het model opgenomen.  
 
De belangrijkste infrastructurele wijzigingen in het studiegebied tussen 2017 en 2030 zijn: 
■ Vredenburghlaan Waddinxveen; 
■ Bentwoudlaan Waddinxveen; 
■ Verlengde Beethovenlaan Waddinxveen; 
■ Verlengde Bentwoudlaan Waddinxveen; 
■ Verlengde Roemer Boskoop; 
■ Rijnlandroute (buiten het studiegebied); 
■ ongelijkvloerse aansluiting Zoeterwoude Rijndijk op N11 (buiten het studiegebied); 
■ westelijke aansluiting Woerden;  
■ vernieuwing Steekterbrug Alphen aan den Rijn. 
 
De volgende infrastructuur is opgenomen in het basisjaar 2017: 
■ Parallelstructuur A12 Gouda; 
■ Moordrechtboog Zuidplas; 
■ Randweg Reeuwijk. 
■ Maximabrug 2x2; 
■ Gouwedreef; 
■ A4 Delft-Schiedam (geen studiegebied). 
 
In de meeste gemeenten zijn daarnaast lokale infrastructuurprojecten opgenomen, vaak 
om nieuwe woonwijken te ontsluiten. De grote infrastructuurprojecten concentreren zich 
aan het noordelijk deel van de regio bij Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Figuur 5.1 laat 
met rode kleuren de aangepaste wegvakken tussen 2017 en 2030 zien.  
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Figuur 5.1: Infrastructurele wijzigingen tussen 2017 en 2030  
 
 
5.2 Sociaal-economische gegevens  

Om het gebruik van het wegennet voor de situatie 2030 te bepalen, is gelijk aan het 
model voor de huidige situatie een HB-matrix geschat. Een bepalende factor voor deze 
matrix is de toekomstige sociaal-economische inhoud (inwoners en arbeidsplaatsen) van 
de verkeersgebieden. De veranderingen ten opzichte van de huidige situatie betreffen 
nieuwe woon- en werkgebieden en uitbreiding van bestaande woon- en werkgebieden.  
 
De ODMH heeft als projectcoördinator voor het studiegebied de ruimtelijke ontwikkelingen 
geïnventariseerd. Omdat het model een bepaalde fijnmazigheid heeft, zijn kleine 
ontwikkelingen die geen significante bijdrage leveren aan de verkeersproductie, niet 
meegenomen. Voor aantallen woningen is een grens van minimaal tien woningen per 
project aangehouden. Voor bedrijvigheid/voorzieningen is een soortgelijke vuistregel 
gehanteerd en beoordeeld op de aard en omvang van de arbeidslocatie of voorziening. De 
ontwikkelingen zijn door Goudappel Coffeng vertaald naar de modelinvoer in aantallen 
inwoners en arbeidsplaatsen. Daarbij zijn standaardfactoren gehanteerd. Tabel 5.1 geeft 
een overzicht van de belangrijkste gehanteerde factoren.  
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 inwoners industrie diensten kantoor detailhandel 

woningen 2,2   

appartementen 2,0   

per m2 bvo 0,008 0,015 0,025 0,020 
 
Tabel 5.1: Omrekenfactoren aantallen woningen en vierkante meters werklocaties naar 
 inwoners en arbeidsplaatsen 
 
 
Bij vorenstaande richtwaarden dient te worden opgemerkt dat er grote verschillen 
kunnen zijn voor met name de invulling voor industrie, groothandel, diensten en detail-
handel. Zeker voor grote of specifieke ontwikkelingen kan niet altijd van standaard-
factoren worden uitgegaan en is in specifieke gevallen gebruik gemaakt van aanvullende 
ritproductie-informatie. Voor de uitleg van grote bedrijventerreinen (zoals Glasparel+) is 
gekeken naar de verdeling van arbeidsplaatsen over de verschillende categorieën. 
 
Op basis van de aangeleverde ontwikkelingen en vorenstaande factoren (zie groeicijfers 
in tabellen 5.2 en 5.3) is het totale ruimtelijke programma vastgesteld.  
 

  2030 Zekere Plannen vs 2017 2030 Hoog vs 2017 2030 Hoog vs 2030 Zekere Plannen  
 woningen inwoners arbeidspl. woningen inwoners arbeidspl. woningen inwoners arbeidspl. 

Gouda 3.013 6.447 341 3.913 8.427 1.698 900 1.980 1.358 

Zuidplas 4.781 10.495 1.806 17.031 37.443 3.006 12.250 26.948 1.200 

Waddinxveen 2.233 4.870 3.935 3.085 6.744 3.935 852 1.874 0 

Bodegraven - 

Reeuwijk 
1.772 3.863 1.227 1.981 4.309 1.235 209 446 8 

Krimpenerwaard 1.410 3.073 1.971 3.013 6.539 1.769 1.603 3.467 -202 

Alphen aan den 

Rijn 
5.269 11.383 3.157 5.943 12.838 3.157 674 1.455 0 

totaal 18.479 40.131 12.436 34.966 76.300 14.799 16.487 36.169 2.363 
 

Tabel 5.2: Absolute ontwikkelingen SEG’s studiegebied: bron invulsjablonen gemeenten  
 
 

 
Tabel 5.3: Relatieve ontwikkelingen SEG’s studiegebied: bron invulsjablonen gemeenten 

  2030 Zekere Plannen vs 2017 2030 Hoog vs 2017 2030 Hoog vs 2030 Zekere Plannen  
 woningen inwoners arbeidspl. woningen inwoners arbeidspl. woningen inwoners arbeidspl. 

Gouda 109 109 101 112 112 106 103 103 104 

Zuidplas 129 126 115 203 192 125 157 153 109 

Waddinxveen 120 119 140 128 126 140 106 106 100 

Bodegraven - 

Reeuwijk 
113 112 110 115 113 110 101 101 100 

Krimpenerwaard 106 106 113 113 112 111 107 106 99 

Alphen aan den 

Rijn 
111 111 109 113 112 109 101 101 100 

totaal 113 112 111 125 123 113 110 110 102 
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De grootste verschillen tussen basis- en prognosejaar vinden plaats in de gemeenten 
Gouda, Zuidplas, Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. In die gebieden zijn de grote 
ontwikkellocaties zoals Zuidplaspolder, Westergouwe I, II en III binnen de regio 
opgenomen. In elke gemeente zijn ook kleine ruimtelijke ontwikkelingen zoals 
inbreidingen opgenomen.  
 
In bijlage 1 zijn twee figuren opgenomen die een stapsgewijs overzicht geven (tussen 
2017-2030 zekere plannen en 2030 zekere plannen en 2030 hoog) van de groeilocaties in 
aantallen woningen en arbeidsplaatsen. De grote ontwikkellocaties qua woningbouw en 
arbeidsplaatsen in de regio zijn hierin goed zichtbaar. In de tabellen 5.4 en 5.5 zijn per 
gemeente in het studiegebied de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen (bron: 
invulsjablonen gemeenten). Voor een volledig overzicht is in bijlage 1 een overzicht 
opgenomen van alle ruimtelijke ontwikkelingen tussen 2017 en 2030.  
 
gemeente ontwikkeling woningen 16-30 zp woningen 16-30 hoog 
Alphen aan den Rijn Rijnhaven oost 600 600 
Alphen aan den Rijn Waterrijk west 444 444 

Bodegraven - Reeuwijk Weideveld 532 562 

Gouda  Westergouwe 1.794 2.694 
Krimpenerwaard Tiendenland 255 255 
Krimpenerwaard Amibitieopgave - 1.250 
Waddinxveen Triangel 1.448 2.300 
Zuidplas Zevenhuizen-Zuid 1.400 1.400 
Zuidplas Nieuwerkerk-Noord 1.500 1.500 
Zuidplas Zuidplaspolder - 12.000 

 
Tabel 5.4: Grote ontwikkellocaties wonen per gemeente  
 
 
gemeente ontwikkeling arbpl. 16-30 zp arbpl. 16-30 hoog 
Alphen aan den Rijn Hoorn West 720 720 
Alphen aan den Rijn Steekterpoort l+ll 638 638 
Bodegraven - Reeuwijk Rijnhoek 635 635 
Gouda  Spoorzone Lombok - 358 

Gouda  kantoren/overig 
(zone 203) - 500 

Krimpenerwaard Zevender 676 676 

Krimpenerwaard Nieuwe Wetering l+ll 1.107 1.107 

Waddinxveen Glasparel+ 2.882 2.882 
Waddinxveen Distripark A12 440 440 
Zuidplas Kleine Vink 400 400 
Zuidplas Gouwepark 1.032 1.032 
Zuidplas Zuidplaspolder - 1.200 

 
Tabel 5.5: Grote ontwikkellocaties arbeidsplaatsen per gemeente  
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Een totaaloverzicht is opgenomen in tabel 5.6. Hierin zijn geen woningen meer 
opgenomen omdat de modelinvoer bestaat uit inwoners en arbeidsplaatsen Dit overzicht 
geeft voor de inwoners geen som van de gegevens voor 2017 en de aangeleverde 
ontwikkelingen. Dit komt omdat voor de bestaande inwoners 4%-reductiefactor is 
toegepast (bron: SEG’s NRM 2017). In tabel 5.7 is een vergelijking met de SEG’s van 
RVMH3.0 gemaakt. Deze komen goed overeen en liggen in model 3.1 net wat hoger. 
Bodegraven (+700 inwoners extra) en Krimpenerwaard (+3900 inwoners en +500 
arbeidsplaatsen extra) zorgen relatief gezien voor de grootste toename. 
 
Tabel 5.7 laat zien dat het totale ruimtelijke programma voor de gehele regio nagenoeg 
licht groeit ten opzichte van de inschatting voor RVMH3.0.  
 

  
2017 2030 Zekere Plannen 2030 Hoog 

inwoners arbeidspl. inwoners arbeidspl. inwoners arbeidspl. 

Gouda 71.194 30.274 74.082 30.648 76.062 32.005 

Zuidplas 40.811 11.917 49.265 13.723 76.213 14.923 

Waddinxveen 26.086 9.960 29.651 13.895 31.526 13.895 

Bodegraven - 

Reeuwijk 
33.407 12.024 35.600 13.251 36.045 13.259 

Krimpenerwaard 54.641 15.463 54.981 17.711 58.448 17.676 

Alphen aan den 

Rijn 
107.959 36.459 113.944 39.615 115.399 39.615 

totaal 334.098 116.097 357.524 128.843 393.693 131.374 

 
Tabel 5.6: Totalen Inwoners en arbeidsplaatsen in 2017 en 2030 
 
 

  

 inwoners   arbeidplaatsen  

2030 Hoog 
RVMH3.0 

2030 Hoog 

RVMH3.1
index

2030 Hoog 

RVMH3.0

2030 Hoog 

RVMH3.1 
index 

Gouda 75.585 76.062 101 32.005 32.005 100 
Zuidplas 76.213 76.213 100 14.923 14.923 100 
Waddinxveen 31.526 31.526 100 13.895 13.895 100 
Bodegraven – 
Reeuwijk 35.356 36.045 102 13.259 13.259 100 

Krimpenerwaard 54.536 58.448 107 17.140 17.676 103 
Alphen aan den 
Rijn 115.102 115.399 100 39.615 39.615 100 

totaal 388.318 393.693 101 130.837 131.374 100 

 
Tabel 5.7: Vergelijking SEG’s prognosejaren RVMH versie 3.1 en 3.0 
 
 
5.2.1 Sociaal-economische gegevens buiten het studiegebied 
De SEG’s buiten het studiegebied voor het prognosejaar 2030 zijn ontleend aan het NRM 
2017. Voor het scenario 2030 Zekere Plannen is voor de SEG’s uitgegaan van een midde-
ling van de NRM-scenario’s 2030 Laag en 2030 Hoog. Dit geldt ook voor de autonome 
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mobiliteitsgroei (zie paragraaf 5.3). Voor deze methode is gekozen omdat de geïnven-
tariseerde groei voor 2030 Zekere Plannen op het gebied van inwoners en arbeids-
plaatsen binnen de regio aantoont dat deze zich ongeveer in het midden bevindt van 
beide NRM-scenario’s. Hierbij dient aangetekend te worden dat de groei in inwoners zich 
meer verhoudt tot het hoge NRM-scenario en de groei in het aantal arbeidsplaatsen tot 
het lage NRM-scenario.  
 
De figuren 5.2 en 5.3 tonen de ontwikkelingen van de inwoners en arbeidsplaatsen per 
scenario en per regio. Hieruit is af te leiden dat het aantal inwoners voor 2030 Hoog in 
het studiegebied procentueel gezien harder groeit dan in Zuid-Holland en Utrecht. Dit 
wordt echter met name verzorgd door groeigemeente Zuidplas waar door toevoeging 
van 12.000 woningen voor Zuidplaspolder het aantal inwoners tot 80% stijgt ten opzichte 
van 2017. De overige gemeenten binnen het studiegebied verhouden zich meer tot de 
groeicijfers van het nationaal gemiddelde. Voor de arbeidsplaatsen geldt dat deze zich 
goed verhouden met de groei binnen de rest van Nederland. 
 

 
 
Figuur 5.2: Ontwikkeling inwoners en arbeidsplaatsen per regio 
 
 

 
Figuur 5.3: Indices ontwikkeling inwoners en arbeidsplaatsen per regio 
 
 
5.3 Overige beleidsuitgangspunten 2030 

Omdat het verkeersmodel RVMH een unimodaal automodel betreft zijn er geen econo-
mische parameters, zoals de ontwikkeling van het autobezit, autokosten, inkomens-
niveaus et cetera opgenomen. Hierdoor kan wel de mobiliteitsgroei als gevolg van 
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ruimtelijke ontwikkelingen worden bepaald, maar niet de groei als gevolg van de econo-
mische groei en maatschappelijke veranderingen. Om deze groei-effecten wel te kunnen 
meenemen, zijn deze voor het studie- en buitengebied overgenomen uit het NRM-West 
2017. Per dagdeel zijn groeipercentages voor verschillende afstandsklassen afgeleid. 
Deze zijn vervolgens gecorrigeerd voor de groei in sociaal-economische gegevens:  
■ Voor het scenario 2030 Hoog is de mobiliteitsgroei afgeleid van het NRM-scenario 

2030 Hoog.  
■ Voor het scenario 2030 Zekere Plannen is net als bij het bepalen van de SEG’s 

uitgegaan van een middeling van de NRM-scenario’s 2030 Laag en 2030 Hoog.  
De indices vallen daardoor net wat lager uit dan voor scenario 2030 Hoog. 

 
De mobiliteitsgroei-indices per afstandsklasse zijn weergegeven in figuur 5.4. Hieruit is af 
te leiden dat de mobiliteitsgroei het grootst is voor de langere afstandsklassen. De 
veronderstelling is namelijk dat door lagere brandstofindices langere ritten worden 
gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de groei in intensiteiten op de rijkswegen relatief 
groter is dan op het onderliggende wegennet. Voor de afstandsklassen tot 10 km liggen 
de indices tussen de 0,9 en de 1,0. Dit zorgt voor een enigszins dempend effect op de 
totale groei in ritten ten gevolge van de mobiliteitsgroei-toevoeging. 
 

 
Figuur 5.4: Mobiliteitsgroei per afstandsklasse tussen 2017 en 2030 (blauw = 2030 Hoog, oranje = 2030 Zekere 

Plannen) 
 
 
5.4 Matrices 2030 

De HB-matrices voor de 2030-scenario’s zijn grotendeels op dezelfde wijze geschat als de 
matrix voor 2017. Als basisinput zijn de besproken gewijzigde infrastructuurnetwerken en 
de sociaal-economische gegevens gebruikt. De modelparameters zijn gehandhaafd, zoals 
die voor het basismodel 2017 zijn ingesteld. Met die parameters is immers voor de 
huidige situatie een goede weergave van de werkelijkheid verkregen. 
 
De groei binnen de prognosematrices wordt verkregen door een combinatie van de groei 
in SEG’s en de toegevoegde mobiliteitsgroei. In figuur 5.5 is per gemeente het aantal 
ritten per modeljaar weergegeven, in figuur 5.6 is hetzelfde voor het studiegebied 
gedaan. Het gaat hier om de gerelateerde ritten en niet om doorgaand verkeer dat geen 
herkomst of bestemming binnen de betreffende gemeente heeft.  
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In figuur 5.7 zijn de groei in SEG’s en de groei in ritten tegen elkaar afgezet als controle-
middel of de aangeleverde modelinvoer ook daadwerkelijk leidt tot een plausibele groei 
in ritten. Hierbij dient aangetekend te worden dat de groei in woningen zwaarder 
meeweegt (woningen genereren in de regel meer ritten dan arbeidsplaatsen). 
Per gemeente zijn plausibele groeicijfers te vinden. Soms komt de groei in ritten wat 
boven of onder het gemiddelde van de groei in SEG’s uit. Dit heeft enerzijds te maken 
met de invoer (opgegeven type woning, type arbeidsplaatsen, aantal opgegeven extra 
ritten) en anderzijds met het kalibratie-effect. De groei binnen de gemeente Zuidplas 
springt er binnen deze vergelijkingen echt uit, het aantal ritten neemt 82% toe. 
 

 
 
Figuur 5.5: Ontwikkeling ritten prognosejaren per gemeente 
 
 

 
 
Figuur 5.6: Ontwikkeling ritten studiegebied 
 
 

 
 
Figuur 5.7: Ontwikkeling ritten prognosejaren in relatie tot SEG’s (indices per gemeente 

ten opzichte van 2017) 
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5.5 Toedelingsresultaten 2030 

De resulterende matrices zijn voor de prognosejaren 2030 toegedeeld aan de infrastructuur 
en vervolgens ter controle aan de Omgevingsdienst en de provincie Zuid-Holland voor-
gelegd. De Omgevingsdienst heeft de resultaten vervolgens door de gemeenten laten 
controleren. De SEG’s, de absolute wegvakintensiteiten, de routering van het verkeer, de 
vergelijking met tellingen en de verkeerskundige knelpunten op wegvak- en kruispunt-
niveau zijn daarbij aan bod gekomen. In figuur 5.8 zijn voor een 24-tal thermopunten de 
intensiteiten voor de verschillende modeljaren van de modellen RVMH3.1 en RVMH3.0 
uiteengezet. Op de rood gemarkeerde locatiepunten is gekalibreerd. Op deze locaties 
komen de 2017-cijfers dus overeen met recente telcijfers. De groei op de rijkswegen is 
gemiddeld gezien het grootst. Dit wordt voor het basisjaar veroorzaakt door de telcijfers en 
voor de prognosejaren doordat de mobiliteitsgroei voor de ritten met langere afstands-
klassen hoger is dan voor ritten binnen kortere afstandsklassen. 

* Moordrechtboog voor eerste keer gekalibreerd.  
** Ververste telling t.o.v. RVMH3.0 kalibratiepunt. Intensiteiten in 2017 komen overeen met telling. 

 
Figuur 5.8: Intensiteitentabel wegvakken studiegebied 
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In figuur 5.9 zijn de intensiteiten van het RVMH voor een achttal rijkswegen vergeleken 
met het NRM en het aangrenzende model V-MRDH (verkeersmodel Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag). 2030 Zekere Plannen is vergeleken met de lage 2030-scenario’s 
van beide modellen. 

 
Figuur 5.9: Intensiteitenvergelijking rijkswegen met andere verkeersmodellen 

 
 
RVMH vs. NRM 
■ De Intensiteiten voor het basisjaar 2017 RVMH liggen grofweg 10% hoger dan basis-

jaar 2014 NRM. Dit wordt veroorzaakt door de meer recente telcijfers die gebruikt zijn 
binnen het RVMH en daarnaast door de gehanteerde toedelingstechniek.  

■ 2030 Zekere Plannen laat hogere intensiteiten zien dan NRM 2030 Laag. Dit valt voor 
het grootste deel te verklaren door de hogere SEG-groeicijfers en de mobiliteitsgroei. 
Deze zijn gemiddeld tussen NRM Hoog en Laag. 

■ De hoge scenario’s komen qua intensiteiten goed overeen. Voor de rijkswegen 
binnen het studiegebied ligt het RVMH hoger. Dit komt met name door de groei in 
SEG’s, waarbij het NRM niet uitgaat van 12.000 woningen voor Zuidplaspolder.  

 
RVMH vs. V-MRDH 
■ De basisjaren 2017 RVMH en 2016 V-MRDH komen heel goed overeen.  
■ 2030 Zekere Plannen geeft hogere intensiteiten dan V-MRDH 2030 Laag. Dit te verkla-

ren, omdat 2030 Zekere Plannen een realistisch scenario is en V-MRDH 2030 echt een 
Laag scenario.  
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■ De hoge scenario’s komen qua intensiteiten goed overeen, waarbij bij de vergelijking 
opvalt dat de groei op de rijkswegen in het studiegebied binnen het RVMH hoger 
uitvalt dan binnen het V-MRDH en vice versa. Dit is het gevolg van de groeiopgave in 
SEG’s voor beide studiegebieden. In de regel zijn deze namelijk binnen de studie-
gebieden ambitieuzer dan daarbuiten (bijvoorbeeld ontwikkeling Zuidplaspolder). 

 
Digitaal zijn de toedelingsresultaten van het verkeersmodel op wegvakniveau te 
bekijken. Ze zijn niet als bijlage bij deze rapportage gevoegd.  
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Figuur B1.1: Ontwikkeling absoluut aantal woningen studiegebied Midden Holland: 2017-2030 Zekere Plannen (links) en extra groei 

tussen 2030 Zekere Plannen - 2030 Hoog (rechts)  
 
 
 
 

 

Bijlage 1 
 
Ruimtelijke 
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prognosejaar 
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Figuur B1.2: Ontwikkeling absolute aantal arbeidsplaatsen studiegebied Midden-Holland: 2017-2030 Zekere Plannen (links) en extra 

groei tussen 2030 Zekere Plannen - 2030 Hoog (rechts) 
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Uit onderzoek4 blijkt dat de Boomsierteeltsector rondom Boskoop een sterke interne 
verkeersstroom veroorzaakt. Een groot deel van de telers in de regio vervult ook de 
functie van groothandel. Het komt op regelmatige basis voor dat in grote aantallen 
deelleveringen tussen telers en groothandelaren in Boskoop plaatsvindt. Dit veroorzaakt 
een grote interne verkeersstroom, die niet door het verkeersmodel wordt berekend.  
 
De volgende stappen zijn gevolgd om het verkeersmodel RVMH 2.3 hierop aan te passen: 
■ Op basis van SBI-codering zijn alle zones gedefinieerd met de beroepsgroepen 

‘Boomsierteelt’ en/of ‘Groothandel in bloemen en planten’. Afhankelijk van het 
aantal arbeidsplaatsen is per zone een extra ritproductie voor vrachtverkeer 
toegekend om zodoende de totale vrachtritproductie in het model op te hogen. 

■ Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de vrachtritten gerelateerd aan de Greenport 
intern is, 45% gaat extern. In het verkeersmodel blijkt de verdeling 7% intern en  
93% extern te zijn. Vanwege de gemiddeld lange ritlengte voor vrachtverkeer is dat  
modelmatig te verklaren, maar het geeft specifiek voor dit gebied geen goed effect. 
Om tot de juiste aantallen te komen zijn de interne ritten in de Greenport model-
matig verhoogd, de externe ritten zijn verlaagd. 

■ De interne vrachtritten zijn verdeeld naar aanvullende vrachtritten (60%) en zakelijke 
autoritten (40% -> bestelbusjes, auto met aanhanger). 

■ Op basis van het onderzoek is vastgesteld hoe de relatieve verplaatsingen tussen de 
deelgebieden Oost, West en ICT/PCT-terrein zich binnen de Greenport verhouden, 
waarop vervolgens de resulterende interne ritten in het model zijn gecorrigeerd. 

 
Binnen het verkeersmodel RVMH 3.1 is wederom uitgegaan van vorenstaande systema-
tiek. Figuur B2.1 geeft in donkerpaars de gebieden weer waar Boomsierteelt plaatsvindt. 
De scheiding oost/west is gedefinieerd door de Gouwe. In lichtpaars is het ICT/PCT-
terrein weergegeven, dat als apart gebied is gedefinieerd. 
 

                                                            
4  Rapportage ‘Duurzame Agrologistiek Greenport regio Boskoop’, DLV Plant, d.d. 30 december 

2013. 

Bijlage 2 
 
Greenportcorrectie 
Boskoop 
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Figuur B2.1: Overzicht Greenport 
 
 
Figuur B2.2 geeft het resultaat van de correctie. In de linkerfiguur is zichtbaar dat de 
externe vrachtritten op de N207 en N455 dalen (groen) en dat de interne verplaatsingen 
op met name de Zijde flink toenemen (rood). De rechter afbeelding geeft hetzelfde weer, 
maar dan voor het totale aantal motorvoertuigen. Vanwege het beperkte aandeel vracht-
verkeer ten opzichte van de totale hoeveelheid verkeer is het effect daar beperkter. Na 
toepassing van de correctie werden de wegvaktellingen op de Zijde en omliggende  
wegen aanmerkelijk beter benaderd, en is dat resultaat als input voor de kalibratie  
gebruikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur B2.2: Effect Greenportcorrectie op etmaalbasis voor vracht (links) en motorvoertuigen (rechts) 
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modelaspect invulling 

modelsysteem ■ Geen aanpassingen 

gebiedsindeling ■ Geen aanpassingen 
netwerk ■ Lokale verbeteringen vanuit ODMH (kruispunten snelheden/ 

rijstroken/geometrie) 

sociaal-economische gegevens ■ Aanpassingen vanuit invulsjablonen ODMH/gemeenten. Per saldo 

5.375 extra woningen en 537 extra arbeidsplaatsen voor het 

gehele studiegebied 

■ Grootste aanpassing: stijging bouwopgave Krimpenerwaard 

telgegevens ■ 14 nieuwe provinciale tellingen 2016 (Moordrechtboog e.o.).      

Zie figuur4.3 

■ 8 nieuwe tellingen Reeuwijk 2018 (inclusief Randweg). 

Bijlage 3  
 
Belangrijkste 
aanpassingen  
RVMH 3.1 t.o.v. 
RVMH 3.0  
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