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1 De voordelen voor een multimodaal verkeersmodel 

Een van de ambities van Regio Twente is om de huidige kwaliteit van interne en ex-
terne bereikbaarheid van Twente voor personen en goederen zo veel mogelijk te waar-
borgen. Om dit te kunnen bereiken, worden door Regio Twente vanuit diverse beleids-
thema’s maatregelen in gang gezet. Naast het optimaliseren van de huidige infrastruc-
tuur en realisatie van nieuwe infrastructuur, is het initiatief ‘Twente Mobiel, Samen 
Slim Werken’ gestart. De doelstelling van dit project is om werknemers bewuster te 
laten omgaan met mobiliteit, zodat het autogebruik in de spits wordt verminderd. Ook 
zijn meerdere initiatieven gestart om het fietsgebruik in Twente te bevorderen, zoals 
bijvoorbeeld de aanleg van de fietssnelweg (F35). Om het OV-gebruik in Twente te 
bevorderen, wordt ingezet op een hoogwaardig OV-systeem en een verbeterde af-
stemming van de dienstregeling van trein en bus.  
 
Regio Twente wil een verkeersmodel laten ontwikkelen, dat aansluit bij haar ambities. 
Het bestaande verkeersmodel beschrijft de modaliteiten auto en vracht. In een nieuw 
model dienen ook de vervoerswijzen openbaar vervoer en fiets inzichtelijk te worden 
gemaakt. Het RVM01 (Regionaal verkeersmodel, versie 1) wordt een simultaan model. 
Dit multimodale verkeersmodel maakt een koppeling tussen de vervoerwijzen auto, 
openbaar vervoer en fiets. Dit instrument is daarmee een goede basis om de bereik-
baarheid van een gebied, in relatie tot de vervoerswijzen auto, openbaar vervoer en 
fiets, in beeld te brengen. Een verbetering aan het Agglonet of het fietsnetwerk kan in 
het verkeersmodel worden doorvertaald naar het autogebruik. 
 
In deze technische rapportage wordt het multimodale verkeersmodel voor Regio Twen-
te voor de jaren 2008 en 2020 (referentie) en 2020 studie gepresenteerd. Een digitale 
versie van de rapportage wordt voor alle partijen beschikbaar gesteld. Het verkeers-
model is op internet aangeboden aan de deelnemende partijen. Vragen kunnen aan 
Goudappel Coffeng BV telefonisch of per e-mail worden voorgelegd.  
 
Het verkeersmodel van regio Twente is gemaakt in opdracht van Regio Twente voor de 
gemeenten (in alfabetische volgorde) Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksber-
gen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tub-
bergen, Twenterand en Wierden, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Deze actu-
alisering omvatte de volgende doelstellingen: 
- het vaststellen van een recenter basisjaar (2008); 
- het opstellen van een actuele referentie (2020); 
- het nauwkeuriger modelleren van de restdagperiode; 
- het modelleren van openbaar vervoer en fietsverkeer; 
- een koppeling maken tussen autoverkeer en openbaar vervoer en fiets. 
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In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 uiteengezet hoe een simultaan model tot 
stand komt. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 (respectievelijk voor het basisjaar 2008, het 
referentiejaar 2020 en het studiescenario 2020) worden de uitgangspunten vastgelegd 
en de resultaten weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt uiteengezet hoe het RVM Twente 
kan worden gebruikt en onderhouden.  
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2 Verkeersmodel  

2.1 Algemeen 

Het RVM Twente beschrijft het aantal verplaatsingen in het etmaal (werkdag), de och-
tendspits (07.00-09.00 uur) en de avondspits (16.00-18.00 uur). De vervoerswijzen 
zijn personenauto en vrachtauto. De modaliteiten openbaar vervoer en fiets worden 
voor het etmaal gemodelleerd. 
 
Het basisjaar in dit model is 2008 en het referentiejaar is 2020 voor zowel de referen-
tie als het studiescenario. De uitgangspunten van het jaar 2008 zijn geactualiseerd en 
het model is getoetst aan recente tellingen. De prognosejaren 2020 zijn opgesteld op 
basis van de meest recente inzichten met betrekking tot de sociaal-demografische 
gegevens. Als bronnen voor deze gegevens zijn het NRM, Primos, de WLO-scenario’s 
TM (Transatlantic Market) en GE (Global Economy) gehanteerd. Bij het opstellen van 
de netwerken voor het buitengebied is het NRM gebruikt. Er is geen prijsbeleid in het 
model opgenomen. 
 
Het verkeersmodel beschrijft de verkeersstromen die gelden in 2008 en 2020 (referen-
tie en studie). Met dit instrument is het eenvoudig weer te geven voor het auto- en 
vrachtverkeer, het openbaar vervoer en fietsverkeer, op welke locaties de verkeers-
stromen wijzigen tussen 2008, 2020 referentie en 2020 studie. Er kan eveneens een-
voudig worden onderzocht wat de verschillen tussen scenario’s zijn aangaande de 
doorstroming, milieuaspecten (lucht en geluid) of de verkeersveiligheid. Het verkeers-
model kan ook ingezet worden om een wegenvisie of een verkeerscirculatieplan te 
toetsen. Met het verkeersmodel kunnen daarnaast de effecten van varianten op het 
verkeersbeeld worden onderzocht door netwerkvarianten of sociaal-economische  
varianten (wijziging in woningen en/of arbeidsplaatsen) te analyseren. Ook de effecten 
voor en door de modaliteiten openbaar vervoer en fiets kunnen inzichtelijk worden 
gemaakt door bijvoorbeeld een verbetering in die modaliteiten door te voeren. 
 
De wijze van opstellen van dit verkeersmodel wijkt af van het vorige model. We schat-
ten nu ritten voor alle vervoerswijzen tezamen, oftewel de ritten per persoon. Vanuit 
die totale ritten worden autopersonen, reizigers en fietsers afgeleid. De autopersonen 
worden vervolgens gedeeld op de bezettingsgraad om het juiste aantal auto’s te  
kunnen modelleren. In het voorliggende model zijn de dagdelen per motief afgeleid 
van het etmaal. In het vorige model werden de autoritten direct berekend voor het 
etmaal en de spitsen. De restdag was het restant van het etmaal minus de spitsen. 
 
Een andere grote wijziging ten opzichte van het vorige model, is dat de dagdelen alle-
drie worden toegedeeld met een capaciteitsafhankelijke techniek, waardoor het model 
rekening houdt met capaciteitsproblemen. In het vorige model werd in de restdag-
periode geen rekening gehouden met vertragingen op kruispunten. 
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2.2 Simultaan modelsysteem 

In deze paragraaf vindt een korte beschrijving plaats van een simultaan modelsysteem. 
 
Simultaan zwaartekrachtmodel (SGM) 
De ritten in het verkeersmodel worden gegenereerd middels een simultaan zwaarte-
krachtmodel (SGM). Dit simultane zwaartekrachtmodel bepaalt op basis van alle  
invoergegevens de herkomst- en bestemmingsmatrices. Het zwaartekrachtmodel is 
gebaseerd op het principe van Newtons zwaartekrachtwet: hoe verder twee punten van 
elkaar vandaan liggen, des te kleiner is de kans dat een verplaatsing tussen deze  
punten zal plaatsvinden. In een simultaan zwaartekrachtmodel wordt gelijktijdig met 
de keuze van de bestemming, de bereikbaarheid van de bestemming met de beschik-
bare vervoermogelijkheden in beschouwing genomen. In tegenstelling tot de traditio-
nele verkeersmodellen, waarin een sequentiële benadering wordt gevolgd, vinden in 
een simultaan model de distributie en vervoerwijzekeuze gelijktijdig plaats. Het  
distributie- en vervoerswijzekeuzemodel wordt gebruikt om het aantal ritten per  
matrixcel te voorspellen. Hierbij spelen de volgende aspecten een rol (zie figuur 2.1): 
- hoeveelheid aankomsten en vertrekken per zone (riteindberekeningen); 
- kwaliteit van de bereikbaarheid (weerstandsberekeningen); 
- verplaatsingsgedrag (distributiefuncties). 
 
Riteindberekeningen 
Op basis van de sociaal-economische gegevens wordt bepaald hoeveel aankomsten en 
vertrekken door een modelzone worden gegenereerd gedurende een etmaalperiode. 
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar vervoerswijze, maar wel naar de vijf 
motieven (zie tabel 2.1) en de mate van autobeschikbaarheid. De riteindberekeningen 
in het model geven inzicht in de totale vervoersvraag (verplaatsingsbehoefte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1: Schematische weergave werking simultaan verkeersmodel 

Drie netwerken
- auto
- openbaar vervoer
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Kostenstructuur
- per vervoerswijze
- per motief
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- drie vervoerwijzen
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Toedelen en toetsen/analyseStap 4
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- ritlengte frequentieverdelingen
- modal-split verhoudingen 
- tellingen
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Weerstandsberekeningen 
De netwerken in het simultane model vertegenwoordigen de aanbodzijde. Met andere 
woorden: de netwerken voorzien in de verplaatsingsbehoefte van mensen. De netwer-
ken dienen als invoer voor de weerstandsberekeningen. De weerstand (of kwaliteit van 
bereikbaarheid) wordt uitgedrukt in gegeneraliseerde kosten en is opgebouwd uit: 
- de reistijd (reistijdkosten per motief); 
- de afstand (variabele kosten per vervoerwijze). 
In de netwerken kan met behulp van een kortste routealgoritme voor elke vervoers-
wijze en voor elk herkomst- en bestemmingspaar een kortste route (in reistijd) bepaald 
worden. Op basis van deze kortste route wordt de benodigde reistijd en afstand weg-
geschreven (per vervoerswijze en voor ieder herkomst- en bestemmingspaar). Op basis 
van de reistijdkosten per motief (‘value of time’-waarden) en de variabele kosten per 
vervoerswijze (brandstofprijzen, parkeerkosten, openbaar-vervoertarieven) worden de 
reistijd en de afstand beide omgerekend naar kosten en bij elkaar opgeteld. Op deze 
manier worden voor ieder herkomst- en bestemmingspaar de gegeneraliseerde kosten 
per vervoerswijze (en per motief) bepaald. 
 
Distributiefuncties 
Het laatste aspect binnen het distributie- en vervoerswijzekeuzemodel is het verplaat-
singsgedrag. Het verplaatsingsgedrag wordt middels een wiskundige beschrijving vast-
gelegd en beschrijft het verband tussen de ‘bereidheid’ om een bepaalde verplaatsing 
te maken en de weerstand (kosten) van die verplaatsing, oftewel de distributiefunctie 
beschrijft het verplaatsingsgedrag. 
 
Resultaat 
Het resultaat van de simultane matrixschatting zijn herkomst- en bestemmingsmatri-
ces per vervoerswijze die aan de netwerken kunnen worden toegedeeld. Het model 
voor de huidige situatie wordt gecontroleerd op ritlengtefrequentieverdelingen, modal 
split (op basis van gegevens uit het MON) en telcijfers. 
  
 
2.3 Dimensies verkeersmodel 

De dimensies bepalen welke informatie uit het model berekend kan worden. De dimen-
sies zijn in overleg tussen Regio Twente en Goudappel Coffeng bepaald. In tabel 2.1 is 
een overzicht opgenomen van de belangrijkste modelaspecten van het  
verkeersmodel Twente. 
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modelaspect  invulling  
modelopzet  simultaan schattingsmodel voor vier vervoerswijzen (auto, vracht, openbaar vervoer en 

fiets) 
basisjaar  
prognosejaar  

2008 
2020 

studiegebied  
invloedsgebied  
buitengebied 

alle gemeenten in de regio Twente 
schil om de Regio Twente inclusief deel Duitsland  
rest Nederland, rest Duitsland, België 

gebiedsindeling  1 t/m 3.150 regio Twente 
3.151 t/m 4.478 rest 

Vervoerwijzen  personenauto, vrachtauto, fiets, openbaar vervoer 
motieven  werk  

zakelijk 
winkel 
onderwijs 
overig 

tijdsperiode  auto en vracht: etmaal, ochtendspits 07.00-09.00 uur en avondspits 16.00-18.00 uur 
openbaar vervoer en fiets: etmaal 

toedelingstechniek  auto alle dagdelen: VA met kruispuntmodellering (capaciteitsafhankelijk)  
vracht alle dagdelen: alles-of-niets  
openbaar vervoer: Zenith 
fiets: alles-of-niets  

 
Tabel 2.1: Overzicht modelaspecten 
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3 Beschrijving basisjaar 2008 

Het RVM Twente dat is opgesteld in 2005, heeft als basisjaar 2004. Regio Twente 
heeft Goudappel Coffeng opdracht verleend om dit model jaarlijks beperkt te actualise-
ren. Elke gemeente heeft in dat kader aangegeven wat de infrastructurele wijzigingen 
waren in 2005 en 2006; een enkele gemeente heeft ook de wijzigingen voor 2007 
opgegeven. De sociaal-economische gegevens zijn ongewijzigd. Dit model dient als 
uitgangspunt voor het RVM01. 
 
Goudappel Coffeng heeft aan elke gemeente een voorstel gedaan ten aanzien van de 
netwerken (auto/vracht, openbaar vervoer en fiets), de gebiedsindeling en de sociaal-
economische gegevens. Om de invoer voor het model 2008 conform de wens van de 
gemeenten te krijgen, heeft Goudappel Coffeng de gegevens met elke gemeente in een 
live-sessie gecontroleerd. 
 
 
3.1 Netwerken 

We zijn voor het autonetwerk voor 2008 uitgegaan van het meest recente netwerk, 
dat beschikbaar was. Het netwerk hoefde in deze actualisering slechts over een korte 
periode te worden vernieuwd. De wijzigingen betreffen nieuwe infrastructuur, gewij-
zigde kruispuntvormen, vrachtverboden en dergelijke. 
 
Om uitspraken te kunnen doen over andere modaliteiten, is eveneens openbaar  
vervoer en fiets aan het model toegevoegd. De NS-dienstregeling 2008 is voor heel 
Nederland ingevoerd. Buslijnen met een herkomst en/of bestemming in Twente zijn 
door Goudappel Coffeng ingevoerd. De resterende buslijnen zijn overgenomen uit het 
NRM. Ook is het fietsnetwerk aan het model toegevoegd. We hebben de belangrijkste 
fietsverbindingen in Twente ingevoerd aan de hand van de fietsrouteplanner, zie 
www.fietsrouteplanner.nl. 
 
 
3.2 Gebiedsindeling 

De gebiedsindeling voor het nieuwe verkeersmodel heeft als basis de gebiedsindeling 
van het huidige RVM Twente, daterend uit 2005. Deze gebiedsindeling is in overleg 
met de gemeenten, waar nodig, verfijnd. Tevens is de gebiedsindeling verfijnd op 
locaties, waar in 2020 ontwikkelingen plaatsvinden. De gebiedsindeling buiten de 
regio is ongewijzigd gebleven; dit is nog steeds het NRM Oost-Nederland. In Duitsland 
is de gebiedsindeling wel verfijnd, zodat de relatie tussen Duitsland en met name de 
gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen beter wordt  
beschreven. 
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3.3 Sociaal-economische gegevens 

Van elke gemeente zijn we uitgegaan van de inwoners en arbeidsplaatsen van 2004. 
Elke gemeente heeft aangegeven waar zich wijzigingen hebben voorgedaan. Deze 
wijzigingen zijn door Goudappel Coffeng in overleg met de gemeenten ingevoerd. Elke 
gemeente heeft aanvullend aangegeven, op welke locaties leerlingen van het voort-
gezet onderwijs en ouder zijn. Een overzicht van de sociaal- economische gegevens 
per gemeente is weergegeven in tabel 3.1. De sociaal-economische gegevens per zone 
zijn opgenomen in bijlage 1. De inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen per 
zone zijn opgenomen in het meegestuurde verkeersmodel, dat op de server van Goud-
appel Coffeng  is aangeboden. Goudappel Coffeng heeft andere bepalende gegevens 
(inwoners per woning, auto’s per huishouden, inwoners 0-34 op het aantal inwoners 
en de beroepsbevolking op het aantal inwoners) uit het NRM overgenomen. 
 
gemeente woningen inwoners arb.pl. LLP au/hh inw0034/inw bbv/inw 
Almelo 31.161 72.423 41.951 13.240 0,95 0,46 0,56 
Borne 8.425 21.101 4.965 579 1,08 0,42 0,63 
Dinkelland 9.471 25.762 8.846 330 1,34 0,46 0,60 
Enschede 74.597 154.745 76.296 35.969 0,87 0,47 0,55 
Haaksbergen 9.652 24.641 8.576 1.605 1,19 0,43 0,63 
Hengelo 36.203 81.462 44.569 4.227 0,97 0,45 0,60 
Hellendoorn 13.810 35.857 11.913 1.234 1,19 0,45 0,60 
Hof van Twente 14.181 35.184 12.902 675 1,19 0,42 0,59 
Losser 8.683 22.588 6.091 400 1,24 0,43 0,57 
Oldenzaal 13.311 31.962 18.776 4.174 1,27 0,42 0,60 
Rijssen-Holten 13.087 36.803 17.777 4.174 1,20 0,50 0,55 
Tubbergen 7.125 20.964 6.350 0 1,36 0,48 0,64 
Twenterand 12.263 33.591 10.817 908 1,27 0,49 0,62 
Wierden 8.645 23.422 5.834 0 1,21 0,47 0,61 
totaal Twente 260.614 620.504 275.662 67.515       

 
Tabel 3.1: De gehanteerde invoer per gemeente voor 2008 
 
 
De gegevens voor het buitengebied (het gebied buiten de deelnemende gemeenten) is 
overgenomen uit de dataset van het NRM Oost-Nederland 3.04 (basisjaar 2000). Deze 
data is lineair geïnterpoleerd tussen 2000 en 2020 om op het niveau van 2008 te 
komen. 
 
 
3.4 Riteindberekeningen 

In vergelijking met het bestaande model uit 2005, is het voorliggende model simul-
taan geworden. In een simultaan verkeersmodel worden niet alleen ritten voor het 
autoverkeer geschat, maar voor alle vervoerswijzen tezamen. Uit het Mobiliteitsonder-
zoek Nederland (MON) is het totale aantal vertrekken en aankomsten per motief afge-
leid. De motieven zijn gepresenteerd in tabel 3.2. Daarnaast wordt onderscheid  
gemaakt tussen auto- en niet-autobeschikbaar. Aangezien het MON een relatief kleine 
enquête is, hebben we alle data van de jaren 2004-2007 gehanteerd. Op basis van 
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deze MON-data en de sociaal-economische gegevens zijn de riteindparameters bepaald 
(op basis van lineaire regressie). De MON-data is uitgedraaid voor een set aan riteind-
parameters. In tabel 3.2 is de verklarende variabele per motief in het riteindmodel 
weergegeven. Ter verduidelijking voor het motief woon-werk: de beroepsbevolking 
produceert vertrekken woon-werk en de arbeidsplaatsen trekken die ritten aan. 
 
AB en NAB                     verklarende sociaal-economische gegevens 
motief 1 2  
werk 
zakelijk 
winkel 
school 
overig 

beroepsbevolking 
beroepsbevolking 

inwoners 
inwoners 0-34 jaar 

inwoners+ huishoudens 

arbeidsplaatsen 
arbeidsplaatsen 

arbeidsplaatsen detail 
leerlingplaatsen >12 jaar 

arbeidsplaatsen 

 

 
Tabel 3.2: Verklarende sociaal-economische gegevens per motief 
 
 
Moeilijkheden sociaal-economische data 
In het buitengebied is uitgegaan van de NRM-data. In Duitsland bevinden zich zones 
met 22,5 miljoen inwoners en 10 miljoen arbeidsplaatsen. Dit zorgt voor een scheef-
heid in aankomsten en vertrekken, hetgeen voor een scheef beeld zorgt in Twente. 
Omdat deze asymmetrie niet wenselijk en overeenkomstig met de werkelijkheid is, 
heeft hiervoor een correctie plaatsgevonden. Deze aanpassingen betekenen dat de 
vertrekken en aankomsten in heel Duitsland symmetrisch zijn gemaakt, zodat geen 
onterechte grote pendels tussen Nederland (Twente) en Duitsland ontstaan. 
 
 
3.5 Toedelen 

Het autoverkeer wordt zowel in de beide spitsen als in de restdag volume-averaging 
toegedeeld. In de spitsen wordt rekening gehouden met congestie op zowel wegvak- 
als kruispuntniveau. De beschikbare capaciteit voor het autoverkeer wordt verminderd 
met het vrachtverkeer. In de restdag, bestaande uit 20 uren, wordt dezelfde toede-
lingstechniek gehanteerd, waarbij rekening wordt gehouden met vertragingen op 
kruispunten. We delen het vrachtverkeer in alle perioden alles-of-niets toe. 
 
Het openbaar vervoer wordt toegedeeld middels de techniek Zenith. Deze techniek 
houdt niet alleen rekening met de reis- en overstaptijd, maar ook met het type open-
baar vervoer (bus versus trein), het comfort, en benut ook mogelijke alternatieven. Het 
fietsverkeer wordt middels de alles-of-nietsmethode toegedeeld. 
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3.6 Resultaten voor kalibratie 

Alle benodigde gegevens voor het opstellen van matrices in een simultaan model zijn 
in de voorgaande paragrafen beschreven. De geactualiseerde netwerken, beleidsinstel-
lingen, sociaal-economische gegevens en riteindparameters zijn vastgesteld. Aan de 
hand van deze invoerdata zijn weerstandsmatrices voor de vervoerswijzen auto, OV en 
fiets gemaakt en zijn de nodige correcties toegepast. Vervolgens zijn simultane distri-
butiefuncties geschat. Met de aantallen ritten, zoals omschreven in paragraaf 3.4, zijn 
de matrices geschat. 
 
Na het berekenen van de matrices, wordt gekeken naar de modal split en de ritlengten. 
De modal split komt in het simultane model goed overeen met het MON. Deze verge-
lijking is weergegeven in tabel 3.3. Een afwijking van meer dan 5% wordt nader on-
derzocht. De afwijking is in geen van de gevallen groter dan 5%. Daarom voldoet het 
model aan dit criterium. Ook de ritlengten zijn goed in overeenstemming met het 
MON. 
 
modal split wowe zak wowi wosch overig totaal 
Sim auto 65% 86% 60% 13% 65% 62% 
Sim OV 3% 6% 1% 20% 2% 3% 
Sim fiets 32% 8% 39% 68% 34% 35% 
MON auto 65% 90% 61% 13% 64% 62% 
MON OV 4% 2% 1% 24% 2% 3% 
MON fiets 32% 9% 38% 63% 34% 35% 

 
Tabel 3.3: Vergelijking modal van het model 2008 (Sim) met MON 2004-2007 
 
 
3.7 Model 2008 na kalibratie 

3.7.1 Kalibreren 
Nu de initiële matrices voor auto en vracht, openbaar vervoer en fiets goed aan de 
gestelde eisen voldoen, kijken we naar de intensiteiten op wegvakniveau. De synthe-
tische matrices (de matrices die uit het simultane proces volgen) zijn toegedeeld  
conform de eerder beschreven methode. Om het resultaat voor kalibratie zo goed  
mogelijk te maken, is een aantal snelheden dan wel reistijden gecorrigeerd. Ten slotte 
is, ten behoeve van een betere beschrijving van het verkeer op wegvakniveau, gekali-
breerd op tellingen. Er heeft een kalibratie plaatsgevonden voor het auto- en vracht-
verkeer, het openbaar vervoer en fietsverkeer. 
 
In het verkeersmodel voor de motorvoertuigen dient 80% van de tellingen een  
T-waarde te hebben lager dan 3,5 en 95% een T-waarde lager dan 4,5. In tabel 3.5 
zijn de T-waarden gepresenteerd van alle aangeleverde tellingen. Het model voldoet 
voor het etmaal aan de gestelde eisen voor het auto- en vrachtverkeer. De kwaliteit 
van de spitsen ligt nipt onder de norm. De verklaring hiervoor is dat we alle tellingen, 
en dus ook doorsnedetellingen, per richting beschouwen. Daarnaast bevindt zich een 
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aantal inconsistente tellingen in het model. Waar duidelijk is welke telling onjuist is, 
is deze verwijderd. Tellingen die elkaar tegenspreken, maar waarvan onduidelijk is 
welke juist zijn, zijn niet verwijderd. Het openbaar vervoer en fietsverkeer heeft even-
eens een goede kwaliteit. De kwaliteit van alle vervoerswijzen is dermate goed, dat we 
hiermee een goede prognose kunnen schatten. 
 
rel mvt etmaal mvt ochtend mvt avond 
T < 3,5 94% 82% 82% 
T > 3,5 6% 18% 18% 
T > 4,5 1% 8% 7% 

 
rel OV etmaal fiets etmaal 
T < 3,5 90% 96% 
T < 4,5 96% 100% 
T > 4,5 4% 0% 

 
Tabel 3.5: T-waarden van de motorvoertuigen per periode en reizigers en fiets per 
werkdag 
 

3.7.2 Resultaten 
Het verkeersmodel, dat door Goudappel Coffeng op de server is gezet, dient als  
naslagwerk voor de invoergegevens en de intensiteiten. Daarnaast zijn in de bijlagen  
2 t/m 6 de intensiteiten van de motorvoertuigen voor de ochtendspits (07.00-09.00 
uur), de avondspits (16.00-18.00 uur) en het etmaal (werkdag) opgenomen, alsmede 
de etmaalintensiteiten openbaar vervoer en fiets. De verschillen tussen model- en 
telwaarden zijn van deze plots als afbeelding in de bijlagen 7 t/m 11 opgenomen. 
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4 Beschrijving referentie 2020 

Het RVM Twente heeft als prognosejaar 2020. Tijdens de jaarlijkse actualiseringen, 
wordt de situatie-2020 ook gewijzigd volgens de laatste inzichten. Voor de prognose 
2020 is uitgegaan van het meest recente model voor 2020. Goudappel Coffeng heeft 
ook voor het model 2020 elke gemeente bezocht, om de invoer te controleren. 
 
 
4.1 Netwerken 

Het netwerk voor 2020 is aangepast aan de meest recente inzichten. In het model zijn 
uitsluitend vastgestelde plannen opgenomen. De belangrijkste ontwikkelingen tussen 
2008 en 2020 zijn weergegeven in tabel 4.1 en grafisch in bijlage 12. 
 
wegbeheerder ontwikkelingen tussen 2008 en 2020 
gemeente Almelo herstructurering Waterrijk 
gemeente Almelo aanleg Burgemeester Schneidersingel 
gemeente Borne verlenging Rondweg-zuid tot de Veldovenweg 
gemeente Enschede ontwikkeling de Eschmarke 
gemeente Enschede/Hengelo afsluiten Stroinkstraat 
gemeente Enschede/Hengelo afsluiten Haimersweg 
gemeente Haaksbergen aanleggen Noordsingel 
gemeente Hellendoorn bouw Rondweg Hellendoorn 
gemeente Hengelo ontwikkeling Laan Hart van Zuid 
gemeente Hof van Twente geen wijzigingen 
gemeente Losser aanleg Noordelijke randweg 
gemeente Losser afsluiten Honingloweg 
gemeente Oldenzaal verbreding Eektestraat Oldenzaal 
gemeente Rijssen-Holten bouw Zilverzandtracé 
gemeente Rijssen-Holten realiseren Tunnelplannen Rijssen 
gemeente Tubbergen aanleg westelijke randweg Geesteren (NW+ZW) 
gemeente Twenterand realisatie oostelijke rondweg Vriezenveen 
gemeente Wierden ontwikkeling Verkeersplan Wierden 
provincie Overijssel bouw Rondweg Weerselo 
provincie Overijssel verbreding Rondweg Oldenzaal 
Rijkswaterstaat omlegging N18/aansluiting Stepelo + deel 2X2 
Rijkswaterstaat realiseren Combiplan Nijverdal 
Rijkswaterstaat verbeteren RW35 Nijverdal/Wierden 
Rijkswaterstaat aanleg Rondweg Ommen 

 
Tabel 4.1: Gemeentelijke wijzigingen in infrastructuur 2008-2020 
 
 
4.2 Gebiedsindeling 

De gebiedsindeling van 2020 is identiek aan de gebiedsindeling van 2008, omdat in 
de gebiedsindeling van 2008 al rekening is gehouden met de ontwikkelingen tussen 
2008 en 2020. 
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4.3 Sociaal-economische gegevens 

Elke gemeente heeft een opgave gedaan voor de woningbouw en de extra te realiseren 
arbeidsplaatsen tussen 2008 en 2020. De grootste ontwikkelingen zijn benoemd in 
tabel 4.2. Regio Twente heeft deze data geanalyseerd en zowel voor de woningen als 
de arbeidsplaatsen is een correctie doorgevoerd. De totale aantallen zijn terug te vin-
den in tabel 4.3 en de groei is weergegeven in tabel 4.4 en gevisualiseerd in bijlage 
13. 
 
Woningen 
Elke gemeente heeft de verwachte groei in woningen tussen 2008 en 2020 opgegeven. 
De gemeentelijke opgaven zijn vergeleken met de aantallen die zijn opgenomen in het 
Primos 2009. Regio Twente heeft grote verschillen geconstateerd tussen de gemeente-
lijke opgaven en Primos. Primos komt zoveel mogelijk overeen met de prestatieafspra-
ken tussen de provincie Overijssel en de Twentse gemeenten. Daarom heeft Regio 
Twente besloten om Primos als uitgangspunt te kiezen voor de woningaantallen. De 
woningbezettingsgraad is overgenomen uit het NRM, deze neemt af tussen 2008 en 
2020. Deze woningverdunning is in de woningen doorgevoerd. Vervolgens is de be-
zettingsgraad per gemeente per woning gecorrigeerd, om rekening te houden met de 
inwoneraantallen van het TM-scenario. 
 
Arbeidsplaatsen 
De gemeenten hebben de plannen ten aanzien van extra arbeidsplaatsen tussen 2008 
en 2020 aan Goudappel Coffeng doorgegeven. Alle plannen zijn gesommeerd en per 
gemeente is een aandeel ten opzichte van Twente bepaald.  
Voor de groei in arbeidsplaatsen gaan we uit van het WLO-scenario ‘Transatlantic 
Market’. De groei tussen 2004 en 2020 in Twente bedraagt in dat scenario 20.000 
arbeidsplaatsen. De gemodelleerde periode is 2008-2020. De groei is geïnterpoleerd 
naar deze periode en bedraagt 15.000 arbeidsplaatsen. Elke gemeente heeft zijn aan-
deel van die 15.000 arbeidsplaatsen toebedeeld gekregen. 
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sociaal-economische wijzigingen 2008-2020   
gemeente Almelo RBT Twente 
gemeente Almelo woningen Waterrijk 
gemeente Borne woningbouw Bornsche Maten 
gemeente Borne arbeidsplaatsen De Veldkamp 
gemeente Enschede arbeidsplaatsen Business Science Park 
gemeente Enschede arbeidsplaatsen Usseler Es 
gemeente Enschede woningbouw Glanerbrug 
gemeente Haaksbergen arbeidsplaatsen Stepelo 
gemeente Haaksbergen woningbouw Wissinkbrink 
gemeente Hellendoorn arbeidsplaatsen 't Lochter 
gemeente Hellendoorn woningen Kruidenwijk 
gemeente Hengelo/Borne arbeidsplaatsen Hart van Zuid 
gemeente Hengelo/Borne arbeidsplaatsen Westermaatplein 
gemeente Hof van Twente arbeidsplaatsen Heeckeren 
gemeente Oldenzaal arbeidsplaatsen 't Hazewinkel 
gemeente Rijssen-Holten arbeidsplaatsen Vletgaarsmaten 
gemeente Tubbergen woningbouw Geesteren 
gemeente Twenterand woningbouw Vriezenveen-noord 
gemeente Twenterand woningbouw Vroomshoop-oost 
gemeente Wierden arbeidsplaatsen de Weuste 
gemeente Wierden woningen Zuidbroek 

 
Tabel 4.2: Inwoners en arbeidsplaatsen voor 2020 
 
 
gemeente woningen inwoners arb.pl. LLP au/hh inw0034/inw bbv/inw 
Almelo 33.657 74.487 44.924 13.859 0,96 0,45 0,57 
Borne 9.443 22.962 5.182 695 1,11 0,43 0,64 
Dinkelland 9.814 26.096 8.906 330 1,37 0,46 0,61 
Enschede 79.616 158.870 80.449 32.577 0,89 0,47 0,56 
Haaksbergen 10.536 25.745 8.953 1.926 1,20 0,43 0,65 
Hengelo 38.959 83.520 47.635 12.696 0,98 0,45 0,62 
Hellendoorn 14.224 36.808 12.411 1.234 1,25 0,45 0,61 
Hof van Twente 15.055 35.776 13.201 810 1,20 0,42 0,61 
Losser 9.544 22.936 6.091 440 1,20 0,42 0,58 
Oldenzaal 14.683 32.780 20.283 4.174 1,33 0,43 0,63 
Rijssen-Holten 13.576 38.706 19.383 4.440 1,28 0,50 0,57 
Tubbergen 7.627 21.211 6.629 0 1,36 0,47 0,65 
Twenterand 12.684 34.536 11.056 1.090 1,33 0,49 0,64 
Wierden 9.041 23.572 6.146 0 1,22 0,47 0,63 
totaal Twente 278.459 638.005 291.248 74.270       

 
Tabel 4.3: De gehanteerde invoer per gemeente voor 2020 
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groei absoluut groei relatief   
gemeente woningen inwoners arb.pl. woningen inwoners arb.pl. 
Almelo 2.496 2.064 2.974 8,01% 2,85% 7,09% 
Borne 1.018 1.861 217 12,08% 8,82% 4,36% 
Dinkelland 343 334 60 3,62% 1,30% 0,68% 
Enschede 5.019 4.125 4.153 6,73% 2,67% 5,44% 
Haaksbergen 884 1.104 377 9,16% 4,48% 4,39% 
Hengelo 2.756 2.058 3.066 7,61% 2,53% 6,88% 
Hellendoorn 414 951 498 3,00% 2,65% 4,18% 
Hof van Twente 874 592 298 6,16% 1,68% 2,31% 
Losser 861 348 0 9,92% 1,54% 0,00% 
Oldenzaal 1.372 818 1.506 10,31% 2,56% 8,02% 
Rijssen-Holten 489 1.903 1.606 3,74% 5,17% 9,03% 
Tubbergen 502 247 280 7,05% 1,18% 4,41% 
Twenterand 421 945 239 3,43% 2,81% 2,21% 
Wierden 396 150 312 4,58% 0,64% 5,36% 
totaal Twente 17.845 17.501 15.586       

 
Tabel 4.4: De groei tussen 2008 en 2020 
 
 
4.4 Beleidsinstellingen 

De modelparameters voor 2020 zijn voor een groot gedeelte gebaseerd op het OGM 
(Overdraagbaar Groeimodel). In tabel 4.5 is weergegeven welke belangrijke instellin-
gen afwijken van 2008. 
 
 2020 
index aantal auto’s in Nederland 1.096 
index brandstofprijs 1.055 
index brandstofverbruik 0,865 
index BTM-tarief 1.044 
index treintarief woon-werk  1.077 
index treintarief overige motieven 1.076 
index kosten langzaam verkeer 1.000 
ontwikkeling bezettingsgraden auto  
motief woon-werk 0,98 
motief zakelijk 0,98 
overige motieven 0,95 

 
Tabel 4.5: Beleidsinstellingen 2020 geïndiceerd ten opzichte van 2008 
 
 
4.5 Riteindberekeningen 

De ritten voor 2020 zijn, net zoals in 2008, gebaseerd op sociaal-economische gege-
vens. De gehanteerde parameters in 2008 zijn ook in 2020 gebruikt. Op basis van de 
gewijzigde sociaal-economische gegevens zullen de ritten in gewijzigde zones afwij-
ken van 2008. De beleidsinstellingen hebben ook invloed op de modal split en de 
aantallen auto’s: 
- De verlaging van de bezettingsgraden voor de auto (gemiddeld minder mensen 

per auto) leidt tot een stijging van het aantal auto’s. 
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- De gewijzigde kosten voor auto, OV en fiets zorgen voor relatief lagere kosten 
voor de auto. Dit zal leiden tot een hoger autogebruik. 

- Het vrachtverkeer groeit gemiddeld met 14%. Deze groei is opgebouwd uit groei 
door de gewijzigde sociaal-economische gegevens en uit een mobiliteitsgroei. 

- De mobiliteitsgroei voor het vrachtverkeer is per afstandsklasse geïmplementeerd. 
De groeipercentages zijn terug te vinden in tabel 4.6. 

 
afstandsklasse 2008 2020 
0-5 100 103 
5-10 100 105 
10-20 100 107 
20-30 100 109 
30+ 100 111 
doorgaand vrachtverkeer 100 111 

 
Tabel 4.6: Beleidsinstellingen vrachtverkeer 2020referentie geïndiceerd ten opzichte 

van 2008 
 
 
Geheel conform dezelfde methodiek als bij het opstellen van de huidige situatie zijn de 
herkomst- en bestemmingsmatrices opgesteld voor 2020. Voor prognosesituaties kan 
logischerwijs geen kalibratie op telcijfers worden uitgevoerd. De rekenkundige toe-
komstmatrices worden echter wel gecorrigeerd met de in de huidige situatie gevonden 
kalibratie-effecten (verschil model na kalibratie op telcijfers ten opzichte van model 
voor kalibratie). Deze methodiek bepaalt correctiefactoren per HB-relatie (herkomst/ 
bestemming) door de matrix na kalibratie te delen door de matrix voor kalibratie. 
Extreme waarden worden afgevlakt, om onterechte explosieve groei uit te sluiten. 
 
 
4.6 Toedelen 

De wijzigingen in infrastructuur, sociaal-economische gegevens en beleidsinstellingen 
zorgen voor een ander rittenpatroon. De toedelingstechniek is wel identiek aan de 
techniek voor het model 2008. De genoemde wijzigingen leveren op hoofdlijnen de 
volgende verschillen op: 
- Het aantal motorvoertuigen op de A1 ter hoogte van Rijssen neemt ten opzichte 

van 2008 met 12 à 13% toe. 
- Op de A1 bij De Lutte nemen de intensiteiten met ongeveer 20% toe. 
- Op de A35 ten oosten van Enschede groeit het aantal motorvoertuigen met 40%. 
- Ten westen van Nijverdal is de groei op de N35 50% ten opzichte van 2008. 
- Het fietsverkeer neemt toe op locaties waar de F35 wordt ontwikkeld. Op andere 

locaties blijft het fietsverkeer nagenoeg gelijk ten opzichte van 2008. 
- Het treingebruik tussen Hengelo en Deventer neemt toe met gemiddeld 9%. Dit 

heeft te maken met de frequentieverhoging van de treinen. Ook tussen Enschede 
en Hengelo wordt de frequentie verhoogd, maar toch neemt de intensiteit hier 
licht af. Dit komt door het realiseren van de buslijn Krakeling. 
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- De Krakeling a en b leiden tot meer busverkeer in het gebied Enschede - Hengelo 
- Borne. Ook in Oldenzaal neemt het busgebruik toe. In Almelo neemt het  
busverkeer af, ten faveure van de trein. 

 
 
4.7 Resultaten 

De resultaten zijn opgenomen in het RVM Twente, dat door Goudappel Coffeng op de 
server is gezet. De intensiteiten voor de ochtendspits (07.00-09.00 uur), de avondspits 
(16.00-18.00 uur) en het etmaal (werkdag), alsmede de intensiteiten openbaar vervoer 
en fiets, zijn weergegeven in de bijlagen 14 t/m 18. De verschillen tussen 2008 en 
2020referentie zijn grafisch weergegeven in de bijlagen 19 t/m 23.  
 



 Pagina 18   

 

5 Beschrijving 2020 studiescenario 

De gemeenten hebben ambities ten aanzien van de woningbouw en het realiseren van 
werkgelegenheid. Om gehoor te geven aan die ambities, heeft Regio Twente een ver-
keersmodel laten opstellen voor een studiescenario. In dit scenario zijn uitsluitend 
sociaal-economische plannen opgenomen; infrastructurele plannen zijn niet in het 
studiescenario opgenomen. Ook de gebiedsindeling en de beleidsinstellingen zijn iden-
tiek aan de referentie.  
 
 
5.1 Sociaal-economische gegevens 

De gemeenten hebben aan Goudappel Coffeng hun ambities kenbaar gemaakt. Voor de 
studievariant geldt als vertrekpunt het WLO-scenario GE (Global Economy). De aantal-
len inwoners en woningen zijn per gemeente in overeenstemming gebracht met dit 
GE-scenario. De arbeidsplaatsen zijn in overleg met Regio Twente bijgesteld, ook con-
form het GE-scenario. De verdeling is op dezelfde wijze gebeurd als in de referentie. 
Elke gemeente heeft het aandeel gekregen dat deze heeft opgegeven ten opzichte van 
de totale opgave. Dit percentage wordt van de totale groeiruimte in Twente genomen 
en toegewezen aan elke gemeente. De totale aantallen zijn terug te vinden in tabel 5.1 
en de groei is weergegeven in tabel 5.2 en gevisualiseerd in bijlage 24. 
 
gemeente woningen inwoners arb.pl. LLP au/hh inw0034/inw bbv/inw 
Almelo 34.391 76.701 47.592 13.859 0,97 0,45 0,58 
Borne 11.158 25.616 5.376 695 1,06 0,43 0,64 
Dinkelland 10.436 27.101 8.960 330 1,34 0,46 0,61 
Enschede 79.656 165.421 86.003 32.577 0,92 0,46 0,56 
Haaksbergen 10.722 27.841 9.300 2.026 1,28 0,43 0,65 
Hengelo 41.328 88.624 50.386 12.696 0,98 0,45 0,62 
Hellendoorn 15.208 37.588 13.067 1.234 1,20 0,44 0,60 
Hof van Twente 15.375 36.277 13.468 810 1,19 0,42 0,61 
Losser 9.544 23.525 6.091 440 1,23 0,42 0,58 
Oldenzaal 15.235 34.093 22.061 4.174 1,37 0,43 0,63 
Rijssen-Holten 15.529 40.102 20.823 4.440 1,16 0,50 0,56 
Tubbergen 8.503 23.659 6.881 0 1,36 0,47 0,65 
Twenterand 14.213 35.430 11.271 1.090 1,22 0,49 0,63 
Wierden 10.519 28.340 6.427 0 1,26 0,47 0,63 
totaal Twente 291.816 670.318 307.707 74.370       

 
Tabel 5.1: De gehanteerde invoer per gemeente voor het studiescenario 2020 
 
 
Voor het studiescenario is het buitengebied in overeenstemming met met het referen-
tiescenario. De sociaal-economische gegevens zijn identiek, hierdoor zullen in het 
buitengebied de resultaten niet of nauwelijks veranderen. 
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groei absoluut groei relatief   
gemeente woningen inwoners arb.pl. woningen inwoners arb.pl. 
Almelo 3.230 4.278 5.642 10,37% 5,91% 13,45% 
Borne 2.733 4.515 411 32,44% 21,40% 8,28% 
Dinkelland 965 1.339 114 10,19% 5,20% 1,28% 
Enschede 5.059 10.676 9.707 6,78% 6,90% 12,72% 
Haaksbergen 1.070 3.200 724 11,09% 12,99% 8,44% 
Hengelo 5.125 7.162 5.817 14,16% 8,79% 13,05% 
Hellendoorn 1.398 1.731 1.155 10,12% 4,83% 9,69% 
Hof van Twente 1.194 1.093 566 8,42% 3,11% 4,39% 
Losser 861 937 0 9,92% 4,15% 0,00% 
Oldenzaal 1.924 2.131 3.285 14,45% 6,67% 17,49% 
Rijssen-Holten 2.442 3.299 3.046 18,66% 8,97% 17,14% 
Tubbergen 1.378 2.695 531 19,34% 12,86% 8,37% 
Twenterand 1.950 1.839 454 15,90% 5,47% 4,20% 
Wierden 1.874 4.918 593 21,68% 21,00% 10,16% 
totaal Twente 31.202 49.814 32.045       

 
Tabel 5.2: De groei tussen 2008 en de 2020-studie 
 
 
5.2 Riteindberekeningen 

De ritten voor de 2020-studie worden op identieke wijze berekend als voor de 2020-
referentie. De gehanteerde parameters in de referentie zijn ook in de 2020-studie  
gebruikt. Op basis van de gewijzigde sociaal-economische gegevens zullen de ritten in 
de gewijzigde zones afwijken van de referentie. De totale groei voor het vrachtverkeer 
neemt gemiddeld met 24% toe. Deze groei bestaat uit de sociaal-economische groei en 
de mobiliteitsgroei, gepresenteerd in tabel 5.3. 
 
afstandsklasse 2008 2020-studie 
0-5 100 105 
5-10 100 107 
10-20 100 110 
20-30 100 113 
30+ 100 116 
doorgaand vrachtverkeer 100 116 

 
Tabel 5.3: Mobiliteitsgroei vrachtverkeer 2020-studie geïndiceerd ten opzichte van 

2008 
 
 
5.3 Toedelen 

Het netwerk van de studievariant is identiek aan het netwerk van de referentievariant. 
De verschillen tussen deze referentie en het studiescenario worden zodoende veroor-
zaakt door de wijzigingen in sociaal-economische gegevens: 
- Het aantal motorvoertuigen op de A1 ter hoogte van Rijssen neemt ten opzichte 

van de 2020 referentie met 1% toe. 
- De toename op de N35 ten westen van Nijverdal is 2%. 
- Op de A1 bij Hengelo nemen de aantallen motorvoertuigen met 4% toe. 
- Op de A35 bij Hengelo neem de intensiteit eveneens met 4% toe. 
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- De intensiteiten fiets nemen op de meeste wegen toe. In de buurt van nieuw-
bouwlocaties is dit percentage hoog. 

- De intensiteit van de treinen blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van de 2020 
referentie. 

- De intensiteit van de bussen neemt toe tussen de referentie en het studiescenario. 
 
Resultaten 
Ook van het studiescenario zijn de resultaten opgenomen in het RVM Twente, dat door 
Goudappel Coffeng op de server is gezet. De intensiteiten voor de ochtendspits (07.00-
09.00 uur), de avondspits (16.00-18.00 uur) en het etmaal (werkdag), alsmede de 
intensiteiten openbaar vervoer en fiets, zijn gepresenteerd op de bijlagen 25 t/m 29. 
De verschillen van deze situaties ten opzichte van de referentie 2020 zijn te vinden op 
de bijlagen 30 t/m 34.  
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6 Beheer en onderhoud verkeersmodel 

Goudappel Coffeng heeft het RVM Twente, versie 01 als project beschikbaar gesteld 
aan Regio Twente, alle Twentse gemeenten, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat 
Oost-Nederland. Daarmee kunnen zij informatie van wegvakken of kruispunten bekij-
ken, sociaal-economische gegevens inzien, intensiteiten analyseren of het gebruik van 
het OV inzichtelijk maken. Het is ook mogelijk berekeningen te maken met de reken-
module van OmniTRANS, omdat ook de matrices beschikbaar zijn gesteld. 
 
Regio Twente heeft een contract met Goudappel Coffeng afgesloten voor de periode 
2005-2011. In 2011 wordt nog een nieuwe toedeling gemaakt voor de modeljaren 
2010 en 2020. Elke gemeente heeft dan nog de mogelijkheid om eventuele wijzigin-
gen in het netwerk tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2010 en de gewijzigde uit-
gangspunten ten aanzien van de infrastructuur voor 2020 te laten opnemen in het 
RVM Twente.



   

 

Bijlage 1: Woningen, inwoners en arbeidsplaatsen 2008, 
2020referentie en 2020studie 


