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Doel & agenda 

Doel van de themabijeenkomst:  

 Kennis nemen van het instrument “verkeersmodel” en de principes daarachter 

 

 

Agenda: 

 Waarom een verkeersmodel voor Woerden ontwikkelen? 

 Verkeersmodellen in het algemeen  

 Specifieke kenmerken van het verkeersmodel Woerden:  

 Proces en planning 

 Toepassingsmogelijkheden van verkeersmodellen 

 Vragen 
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Waarom een verkeersmodel ontwikkelen? 

 Woerden maakt nu gebruik van verkeersmodel van Utrecht, maar dit is onvoldoende 

nauwkeurig en houdt geen rekening met fiets (en de effecten op de doorstroming) 

 

 Komende jaren veel woningbouw in Woerden: 3.000 tot 6.500 extra woningen 

 

 Maatregelen uit de ‘Strategienota’ en ‘Verkeersvisie 2030’, zoals fietsprioriteit, verhogen 

sprinterfrequentie en nieuwe wegen, worden de voorgenomen doelstellingen gehaald 

met het huidige beleid? 

 

 Input voor milieuonderzoeken (luchtkwaliteit, geluid, stikstofdepositie) 

 

 Ondersteuning in procedures zoals bestemmingsplannen, Raad van State, etc. 
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Varianten, analyse,  
evaluatie 

Finetunen/ijken  

Vervoersstromen 

Vervoersrelaties (herkomst- en 
bestemmingsmatrices) 

 
 

                     centrum    zone 1      zone2 
 

 centrum          0            51             23 

 zone1            60              0               5 

 zone2            50            20               0 

Hoe werkt een verkeersmodel? 
Ritten per periode 

(aankomsten en vertrekken) 
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• Huidige situatie, prognose 2030/2040 

• Beleidsvariant (vastgestelde plannen) en 

ambitievariant 

• Gemiddelde werkdag, weekdag, 

weekenddag 

• Evenement, winkelend publiek 

• Verrijking verkeerscijfers voor milieu 

Vervoerwijzen: 

• Auto  

• Vracht 

• OV  

• Fiets 

• Ochtend- en 

avondspits 

• Etmaal 

Keuze van de vervoerwijze 

Keuze van de route 

Inwoners, arbeidsplaatsen 
en attractiepunten 

Weerstanden tussen 

gebieden (afstand, 

reistijd, reiskosten) 

Keuze van de bestemming van de 
verplaatsing 

Keuze wel/niet maken verplaatsing en 
keuze op welk moment 

Persoonskenmerken 
(autobezit, leeftijd) 

• Netwerk met 

kenmerken als 

snelheid, capaciteit 

• OV-lijnen met 

frequentie, overstap- 

en rijtijden 

• Intensiteit auto en 

vracht  

• Vervoersstromen OV  

• Fietsstromen 

Bijgestelde vervoersstromen Verkeerstellingen 
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Specifieke kenmerken Verkeersmodel Woerden 

 Zeer hoog detailniveau van netwerk en zonering 

 Volledig multimodaal met auto, fiets, openbaar 

vervoer en vrachtverkeer, inclusief onderlinge 

interactie 

 Combinatie van macro én meso voor inzicht 

effecten ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelen, 

maatregelen op kruispuntniveau, modal split, 

milieu, verkeersafwikkeling en toetsen van 

beleidsdoelen 

 Met specifieke modules voor milieu (verrijken 

van de verkeerscijfers) en parkeren 
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Beleidsdoelen voor: Vraag om inzicht in: 

Woningbouw Verkeersintensiteiten, toe- en 

afnames 

Nieuwe infra Verkeersintensiteiten, toe- en 

afnames 

Hulpdiensten Betrouwbare reistijden 

Voetgangers Interactie met autoverkeer 

Fietsers Modal split en omrijdafstanden 

Interactie met autoverkeer 

Landbouwverkeer Stromen fietsverkeer 

Openbaar vervoer Modal split effecten 

Autoverkeer 

centrum 

Verandering van routekeuze 

Modal split effecten 

Autoverkeer 

gemeente 

Verandering van routekeuze 

Betrouwbare reistijden 

Autoverkeer langs 

gemeente 

Intern, extern en doorgaand 

verkeer 

Parkeren Effecten zoekverkeer 

Geluid Verrijkte verkeersintensiteiten 

Lucht Verrijkte verkeersintensiteiten 
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Specifieke kenmerken Verkeersmodel Woerden 

 Basisjaar 2018 

 Prognosejaar 2030: beleidsvariant met vastgestelde plannen 

 Prognosejaar 2040: ambitiescenario 

 

 Modelperioden macroscopisch niveau:  

 Ochtendspits: 07.00 - 09.00 uur 

 Avondspits: 16.00 - 18.00 uur 

 Restdag: 09.00 - 16.00 en 18.00 - 07.00 uur 

 Etmaal:  00.00 - 24.00 uur 

 

 Modelperiode mesoscopisch niveau: 

 Brede ochtendspits:  06:00 - 10:00 uur 

 Brede avondspits:  15:00 - 19:00 uur 
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Netwerk & zonering 

 Studiegebied Woerden zeer gedetailleerd:  

 Herkenbaar netwerk van OV-lijnen, wegen en 

fietsverbindingen  

 Gebiedsindeling op postcode 6 niveau, op 

bedrijventerreinen fijner 

 Ruimtelijke vulling inwoners, scholen, arbeidsplaatsen, 

autobezit 

 

 Invloedsgebied van 25 km op regionaal schaalniveau 

 

 Buitengebied op gemeenteniveau 
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Netwerk & zonering 

 Afbeelding netwerk of verkeersmodel live tonen 
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Proces en planning 

 Ontwikkeling in samenwerking met de gemeente Woerden. Gemeente betrokken bij: 

 Vaststellen uitgangspunten en eisen 

 Gegevensverzameling 

 Modelcontrole 

 Goedkeuring 

 Verkeersmodel is momenteel in ontwikkeling, nog niet gereed voor studies 

 Juni/juli macroscopisch deel 

 Juli/augustus mesoscopisch deel 

 Oplevering medio september 
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mrt apr mei juni juli aug sep

Gunning opdracht

Stap 1 Invertarisatie en voorbereiding

Stap 2 Model 2018 macro multimodaal

Stap 3 Model 2030 macro multimodaal

Acceptatie macro

Stap 4 Model 2030 meso dynamisch

Acceptatie meso

Stap 5 Eindrapportage en oplevering
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Resultaat 

 Gemeentelijk Verkeersmodel Woerden, multimodaal, zowel macro als meso 

 Parkeermodule 

 Milieumodule 

 Technische rapportage met plots 

 Online viewer 
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Toepassingsmogelijkheden 

 Worden de doelstellingen met het voorgenomen beleid gehaald? 

 Hoe verandert het verkeers- en vervoerpatroon in Woerden door de woningbouw? 

 Waar ontstaan wachtrijen en vertraging in het netwerk?  

 Waar zijn maatregelen nodig, zoals nieuwe wegen en aanpassing van kruispunten?  

 Wat zijn de gevolgen voor de omgeving en milieu (luchtkwaliteit, geluid)? 

 Wat is het effect van stimuleren fiets en openbaar vervoer? 
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Vragen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens: 

Baaren.m@woerden.nl 

0348 42 84 13 / 06 25 723 720 
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Onderbouwen van beleidsplannen 

 Uitwerking Strategienota Verkeersvisie 2030 

 Verkeers(circulatie) plan 

 Wijk(circulatie) plan 

 Ontsluiting nieuwe woonwijken 

 Input voor milieuonderzoeken 

Het verkeersmodel geeft 
de verkeerskundige  

effecten van  
gemeentelijke plannen. 

 
Cijfers uit het model  

 zijn input voor  
milieuberekeningen. 
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In kaart brengen effecten nieuwe/veranderde 

infrastructuur 

 Andere kruispunten (rotonde,VRI, 

ongelijkvloers, verbod afslaan) 

 Eén- of tweerichtingsverkeer 

 Andere snelheid (30-50, 60-80) 

 Afsluiten winkelstraten 

 Randwegen etc.  

Het verkeersmodel  
maakt inzichtelijk  
hoe het verkeer  
reageert op de  

wijziging 
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Analyses 

 Kentekenonderzoeken 

 Kruispuntstromen 

 Verkeersintensiteiten 

 Reistijden 

 Herkomst- en bestemmingsonderzoek 

 Intern/extern/doorgaand verkeer in een gebied 

 
Het verkeersmodel  

beschikt over  
deze gegevens  
en kan dit snel  

inzichtelijk maken 

 

15 



20 juni 2019 

Intensiteiten   Intensiteit/capaciteit 
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Route-analyse   Variantenstudie 
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Onderbouwing multi-criteria analyses 
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Intensiteitstabellen 
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Bepalen van tijdelijke routes 

 Vaststellen omleidingen bij: 

 Werkzaamheden 

 Calamiteiten 

 Evenementen 

 In beeld brengen sluipverkeer bij 

afsluitingen 

Het verkeersmodel  
berekent hoe het  

verkeer gaat rijden  
bij een wijziging  

van de infrastructuur.  
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Pro-actief werken (problemen voortijdig signaleren en 

oplossen) 

 Knelpuntenkaarten 

 Bereken congestiekans  

 Omleidingroutes incidenten 

 Bepalen aanrijdroutes hulpverlening 
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Het verkeersmodel  
geeft de restcapaciteit  

van wegen aan  
(I/C-verhoudingen)  

en geeft aan  
wanneer problemen  

worden voorzien 
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Microsimulatie ombouw rotonde 

Ombouw tot knierotonde: 

 Quick win (2010) 

 Op bestaande rotonde 

 

 

 

 

 

 

 

22 



20 juni 2019 

Microsimulatie ombouw rotonde 

Ombouw tot knierotonde: 

 Quick win (2010) 

 Op bestaande rotonde 
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Knie - avond.avi
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Dynamisch verkeersmodel 

Haven Rotterdam 

 

 Dynamisch mesoscopisch model:  

 Inzicht in de verkeersafwikkeling (congestie) in het netwerk 

 Groot gebied, regionaal schaalniveau (2800 zones) 

 Focus op het havengebied, Rotterdam en de achterlandverbindingen 

 Netwerk kalibratie met fit op filelocaties 

 MoE’s (Measure of Effectiveness) om verschillende netwerk- en 

verkeersmanagementvarianten te vergelijken in 2015/2020/2030 

 Speciale aandacht voor de modellering van het vrachtverkeer 

 Overslaggegevens (verkeersproductie)   

 Bluetooth data (distributiepatroon)  

 Microscopisch level: hybride simulaties voor kruispunten en corridors 
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Multimodaal model regio 

Twente 

 Multimodaal model voor de regio Twente (14 gemeenten) 

 5.800 zones / 151.000 wegvakken / 70.000 knooppunten / 1.800 

gedefinieerde kruispunten.  

 4 vervoerwijzen: auto, vracht, fiets en openbaar vervoer.  

 3 periodes: ochtendspits, avondspits en etmaalperiode  

 3 scenario’s: basisjaar 2014, toekomstjaar 2030 met laag en hoog 

scenario  

 Effectstudies nieuwe randwegen, wegwerkzaamheden, optimalisatie 

van kruispunten en verkeerscirculatie, OV 

 Effecten van incidenten en verkeersmanagement met dynamisch 

mesoscopische simulaties (Level of Service) 
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Dynamisch model regio Utrecht 

 

 Dynamisch hybride model regio Utrecht 

 Simulatie van het verkeer op de A12 en de op- en afritten 

 Hoog detailniveau bij VRI-geregelde kruispunten (hybride simulatie) 

 Gecoördineerde regelingen/groene golven 

 Simulatie van openbaar vervoer in de Utrechtse binnenstad 

 Dynamische routekeuze 

 Toetsing en optimalisatie van het wegontwerp op de Noordelijke Ring 

Utrecht 

 Vergelijking netwerkvarianten 

 Snelheidsreducties per rijstrook 

 Filevorming en wachtrijen 
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Heerenveen 
Stad met regiofunctie in de provincie Friesland 

 

 Voetbal- en schaatswedstrijden (Thialf) zorgen voor een grote toestroom. 

 Een verkeersmodel is ontwikkeld voor zowel statische (o.a. voor de structuurvisie) 

als dynamische berekeningen (afwikkeling Sportstad). 

 Met het model is de bereikbaarheid van Heerenveen geanalyseerd  

 De hybride simulaties geven inzicht in de verkeersafwikkeling op de 

stadsontsluitingswegen en in de afwikkeling op kruispunten, de snelwegen en de op- 

en afritten 

 De kracht van het model is dat het gebruikt kan worden voor lange termijn 

voorspellingen (regionale effecten) en gedetailleerde effecten in beeld kan brengen 

van de belangrijkste wegen in het studiegebied.  

 Het hybride model is gebruikt om te studeren naar maatregelen voor het 

optimaliseren van de bereikbaarheid  van de stad en de belangrijkste 

publiekstrekkers. 
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Fietsmodel Zwolle 

 

 Macroscopisch statisch verkeersmodel Zwolle 

 Nieuwe fiets toedelingsalgoritme is toegepast 

 Logit based (stochastisch routekeuze) 

 Normale fietsen & E-bikes 

 Routekeuze is gebaseerd op verschillende factoren: 

 Kwaliteit wegdek 

 Type fietsvoorziening (vrijliggend fietspad, fietsstrook) 

 Helling 

 Afstand 

 Kruispunttypen  

 Snelheid auto 



Verkeerssimulaties  
 

Verkeersafwikkeling 
autonoom vs. variant 1 

Autonome situatie versus variant 1 

• Autonome situatie: 

• Solitaire verkeersregelingen  

• Voorrangskruising Marnixlaan 

• Variant 1: gecoördineerde 
verkeersregelingen 

• Netwerkcoördinatie 

• Optimaliseert de groenverdeling en offset 
van elk kruispunt bij een gegeven cyclustijd 

• Binnen gestelde randvoorwaarden  

In de praktijk betekent dit: 

• Randvoorwaarde: minimalisatie 
wachtrijvorming op noordelijk deel 

• Groene golf in dalperiode 

• Als de zijwegen drukker worden, dan komt 
meer groentijd voor de zijwegen beschikbaar 
om wachtrijvorming te voorkomen 

• Hierdoor stops op de Marathonweg op dan 
in een groene golf 

 

2. Vergelijking  
Noord-Zuid 

1. Vergelijking  
Zuid-Noord 

5. 
Autonoom 

29 

02 Volgen Noord-Zuid autonoom vs. var1.mp4
01 Volgen Zuid-Noord autonoom vs. var1.mp4
../Demofilmpjes verkeersafwikkeling Marathonweg/05 Helikopterview autonoom.mp4


Verkeerssimulaties 
 

Reistijden 
 
 

Beoordeling autonome situatie: 

 Reistijden onacceptabel 

 Barrièrewerking/oversteektijden 

Beoordeling variant 1: 

 Reistijden goed 

 Oversteektijden voldoende (cyclustijd) 

Beoordeling variant 2: 

 Reistijden goed 

 Oversteektijden goed 

Beoordeling variant 3: 

 Reistijden onvoldoende 

 Oversteektijden goed 

Traject Autonoom Variant 1 Variant 2 Variant 3 Autonoom Variant 1 Variant 2 Variant 3

Traject 1a: Marnixlaan - A20 Rotterdam 11.1 3.2 2.6 2.4 4.6 3.7 2.9 2.3

Traject 1b: A20 Rotterdam - Marnixlaan  4.7 2.9 3.5 2.4 4.9 3.2 2.7 7.2

Traject 2a: Billitonlaan - A20 Rotterdam 8.3 2.2 1.9 1.7 7.8 2.5 2.4 1.7

Traject 2b: A20 Rotterdam - Billitonlaan 4.3 3.0 3.1 1.9 4.4 3.0 2.8 6.7

Traject 3a: Floris de Vijfdelaan - A20 Rotterdam 11.4 2.2 2.0 1.7 6.2 3.0 2.5 2.1

Traject 3b: A20 Rotterdam - Floris de Vijfdelaan 4.0 2.2 3.0 1.8 4.3 2.5 2.7 6.6

Traject 4a: Rivierzone - A20 Rotterdam 10.6 3.1 2.7 2.4 4.7 3.7 3.1 2.4

Traject 4b: A20 Rotterdam - Rivierzone 5.1 3.2 3.9 2.6 5.3 3.5 3.0 5.6

Traject 5a: Rivierzone - A20 Maassluis 12.0 3.7 3.6 2.6 5.4 4.3 3.8 2.6

Traject 5b: A20 Maassluis - Rivierzone 12.1 3.1 2.7 2.0 8.2 3.3 2.8 6.4

Traject Autonoom Variant 1 Variant 2 Variant 3 Autonoom Variant 1 Variant 2 Variant 3

Traject 6a: Marnixlaan west - Marnixlaan oost 1.3 0.9 0.6 0.4 0.6 1.1 0.5 0.4

Traject 6b: Marnixlaan oost - Marnixlaan west 0.9 0.9 0.6 0.4 0.7 1.1 0.6 0.4

Traject 7a: Floris de Vijfdelaan - Billitonlaan 3.7 1.3 0.6 0.6 3.4 1.2 0.8 0.9

Traject 7b: Billitonlaan - Floris de Vijfdelaan 1.2 1.0 0.6 0.6 5.5 1.3 0.7 0.7

Ochtendspits (7:30 - 8:30) Avondspits(16:30-17:30)

Ochtendspits (7:30 - 8:30) Avondspits(16:30-17:30)
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Verkeersmodellen in het algemeen 

 Definitie van een model: “vereenvoudigde weergave van 

een deel van de werkelijkheid” 

 

 Een verkeersmodel is een “vereenvoudigde weergave 

van het verkeers- en vervoersysteem op straat” 

 

 Inzicht in de omvang van het gebruik van 

verkeersvoorzieningen, nu en in de toekomst  

 

 Wiskundige berekeningen 
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Verkeersmodellen in het algemeen 

 Het gebruik van verkeersvoorzieningen wordt bepaald 

door een reeks keuzes van individuen: 

 de keuze voor het al dan niet maken van een 

verplaatsing  (werken, winkelen, etc.) 

 de keuze van het vertrektijdstip (ochtendspits, 

avondspits, voor of na de spits) 

 de keuze van de herkomst en bestemming 

 de keuze van de vervoerwijze (fiets, auto, openbaar 

vervoer) 

 de keuze van de route 
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Varianten, analyse,  
evaluatie 

Kalibratie 

Toedeling 

Distributie/ 
vervoerwijzekeuze 

Productie/attractie 
Inwoners, arbeidsplaatsen en 
attractiepunten 

Vertaling van de verplaatsingen naar 
vervoersrelaties, afhankelijk van 
weerstand tussen gebieden 

Vervoerwijze o.b.v. persoonskenmerken  

Toedelen van verkeer aan routes op basis 
van kenmerken als snelheid en capaciteit 

Houdt ook rekening met congestiekans 

                     centrum    zone 1      zone2 
 

 centrum          0            51             23 

 zone1            60              0               5 

 zone2            50            20               0 

Herkomst- en  
bestemmingsmatrices 

“Finetuning” met  
verkeerstellingen 

Hoe werkt een verkeersmodel? 

Berekening aankomsten  
en vertrekken per zone  

(per tijdsperiode) 

Basis- en prognosejaar 
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Situaties: 

• Huidige situatie, prognose 2030/2040 

• Beleidsvariant (vastgestelde plannen) en 

ambitievariant 

• Gemiddelde werkdag, weekdag, weekenddag 

• Evenement, winkelend publiek 

Vervoerwijzen: 
• Auto  

• Vracht 

• OV  

• Fiets 

Perioden: 
• Ochtend- en 

avondspits 

• Etmaal 
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Modeltypen en toepassingsbereik 

 Macroscopisch statisch: bepalen van 

verkeersvraag voor huidige en toekomstige situatie 

 Mesoscopisch dynamisch: analyse van 

verkeersafwikkeling en knelpunten/congestie in 

grote netwerken 

 Microscopisch dynamisch: detailanalyse van 

verkeersafwikkeling, gedetailleerde 

verkeersregeltechniek en analyse van wegontwerp 
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