
Datum 

Kenmerk 

Eerste versie 

 

www.goudappel.nl 

goudappel@goudappel.nl 

Deventer Den Haag Eindhoven  

Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 

7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven 

T +31 (0)570 666 222   

F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam 

Postbus 161 F. HaverSchmidtwei 2 De Ruyterkade 143 

7400 AD Deventer 8914 BC Leeuwarden 1011 AC Amsterdam 

   

 

Provincie NoordProvincie NoordProvincie NoordProvincie Noord----BrabantBrabantBrabantBrabant    

Technisch document projectmodel N279 Technisch document projectmodel N279 Technisch document projectmodel N279 Technisch document projectmodel N279 ––––    Herijking VeghelHerijking VeghelHerijking VeghelHerijking Veghel    

Technische rapportageTechnische rapportageTechnische rapportageTechnische rapportage    

1 september 2016 

NBA322/Prc/2429.01 

 

 

 

1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    

In het kader van de werkzaamheden rondom de ruimtelijke inpassingsprocedure(s) en 

bijhorende MER-onderzoeken rondom de N279 Veghel – Asten, wat onderdeel is van het 

totaalprogramma Bereikbaarheid Zuid Nederland is een goed en gedragen verkeers-

model nodig. Er zijn twee verkeersmodellen die mogelijk ingezet kunnen worden: het 

regionaal verkeersmodel SRE 3.0 en het regionaal verkeersmodel GGA Noordoost Brabant 

versie 2014 (NOB v2014). Het SRE 3.0 is op basis van oudere uitgangspunten gebouwd en 

bevat geen afstemming met de BBMA, terwijl het NOB v2014 niet is afgestemd/goed-

gekeurd in de regio Zuid-Oost Brabant. Gezien de ligging van de N279, de historie van 

modelberekeningen en de onvolkomenheden in de optionele verkeersmodellen heeft de 

provincie Noord-Brabant besloten om het verkeersmodel SRE 3.0 aan te passen waarbij 

de regio Veghel, verrijkt wordt met recente inzichten uit het NOB v2014. 

 

Deze notitie bevat het proces van het komen tot een project specifiek verkeersmodel 

voor de N279 (projectmodel N279). De technische rapportage is opgebouwd uit de 

wekelijkse voortgangsrapportages die op verzoek van de provincie Noord-Brabant zijn 

opgesteld. Het doel van deze voortgangsrapportages was de voortgang, tussenresultaten 

en keuzes structureel terug te koppelen gezien het doel (een gedragen modelsysteem) 

en de krappe planning geen onnodige vertraging op te lopen. In deze notitie zijn een 

stappenplan, de genomen besluiten en resultaten beschreven van de uitgevoerde 

werkzaamheden. 

 

2222 Werkwijze modelsysteemWerkwijze modelsysteemWerkwijze modelsysteemWerkwijze modelsysteem    

Om te komen tot een gedragen verkeersmodel die gebruikt kan worden in de studies 

rondom de N279 is de volgende getrapte aanpak gehanteerd: 
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1. ijken invoer basisjaar SRE 3.0 conform de data uit het model NOB 2014; 

2. analyse ritgeneratie factoren en korte ritten SRE 3.0 en BBMA NOB 2014; 

3. zwaartekrachtmodel 2010 SRE 3.0 met aangepaste invoer en correcties; 

4. kalibratie op basis van BBMA tellingen in Veghel en directe omgeving; 

5. herijking invoer prognoses 2030 obv. NOB v2014 en herschatting prognose 2030; 

6. analyses verschillen prognose 2030 SRE 3.0 aangepast en de BBMA NOB 2014. 

 

 

2.12.12.12.1 IJken invoer basisjaar SRE 3.0 conform de data uit het model IJken invoer basisjaar SRE 3.0 conform de data uit het model IJken invoer basisjaar SRE 3.0 conform de data uit het model IJken invoer basisjaar SRE 3.0 conform de data uit het model 
NOB NOB NOB NOB vvvv2014201420142014    

In principe zijn er drie componenten van invoergegevens die afgestemd kunnen worden 

tussen beide verkeersmodellen. Het betreft sociaal-economische gegevens, netwerken 

en tellingen. 

 

2.1.12.1.12.1.12.1.1 SociaalSociaalSociaalSociaal----economische gegevenseconomische gegevenseconomische gegevenseconomische gegevens    ((((SEGSEGSEGSEG))))    

Op basis van de sociaal-economische gegevens op postcode 6 niveau verzameld, vast-

gesteld en gehanteerd in de BBMA 2014 is een koppeling gemaakt met de gebieds-

indeling van het SRE 3.0. Dit zorgt voor een 1 op 1 afstemming in de SEG met het NOB 

v2014. 

 

In tabel 2.1 is een vergelijking voor de inwoners en arbeidsplaatsen gemaakt voor de drie 

modellen per gemeente. Hierbij is de kolom met PM N279 (projectmodel N279 de nieuwe 

set aan gegevens. 

 

        iiiinwonersnwonersnwonersnwoners    aaaarbeidsplaatsenrbeidsplaatsenrbeidsplaatsenrbeidsplaatsen    

    SRE 3.0SRE 3.0SRE 3.0SRE 3.0    PM N279PM N279PM N279PM N279    NOB v2014NOB v2014NOB v2014NOB v2014    SRE 3.0SRE 3.0SRE 3.0SRE 3.0    PM N279PM N279PM N279PM N279    NOB v2014NOB v2014NOB v2014NOB v2014    

Bernheze 29.722 29.708 29.728 10.347 10.377 10.407 

Boekel 9.865 9.865 9.865 4.109 4.011 4.011 

Schijndel 23.044 23.064 23.044 9.994 10.024 9.994 

Sint-Oedenrode 17.818 17.818 17.818 5.952 5.952 5.961 

Uden 40.721 40.721 40.721 22.241 22.241 22.246 

Veghel 37.388 37.476 37.511 27.870 27.907 27.899 

 

Tabel 2.1: Vergelijking sociaal-economische gegevens per gemeente per model 

 

 

Hierbij valt op dat de gegevens voor 2010 op gemeentelijk niveau van het SRE 3.0 

overeenkomt met de NOB v2014 model. Dit komt door de schaling die is uitgevoerd in 

het SRE 3.0 om de gemeente totalen af te stemmen. In figuur 2.1 is de vergelijking 

weergegeven op zonaal niveau tussen het SRE 3.0 en het SRE-NOB. Hierin is duidelijk te 

zien dat ondanks de totalen per gemeente goed overeenkomen significante verschillen 

in de verdeling van de SEG over de zones zijn tussen beide modellen. 
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Gezien de verwachting dat er een 1 op 1 match zou zijn tussen de SEG in tabel 2.1 is het 

opvallend dat de gemeente Schijndel en de gemeente Bernheze kleine verschillen laat 

zien in de SEG van het NOB v2014 ten opzichte van het SRE-NOB. Uit analyse is gebleken 

dat de grenzen van de gebiedsindeling van het SRE 3.0 niet 1 op 1 overeenkomen met de 

werkelijke gemeentegrenzen van de genoemde gemeenten. Dit heeft tot gevolg dat 

twee postcodepunten overgeheveld zijn van de gemeente Bernheze naar de gemeente 

Schijndel. Gezien de kleinschaligheid en niet direct van invloed op de N279 is gekozen 

om deze verschillen te laten en de gebiedsindeling niet aan te passen van het SRE 3.0. 

 

Figuur 2.1: Sociaal-economische gegevens voor de gemeente Veghel voor het SRE 3.0 en 

  het projectmodel N279 (SRE zonering, NOB SEG) 

 

 

In tabel 2.2 staat een vergelijking van de sociaal-economische gegevens van de 

verschillende modellen per stedelijkheidsgraad (2,4 en 5) voor de gemeente Veghel. 

 

        2222    4444    5555    TotaalTotaalTotaalTotaal    

    PM N279PM N279PM N279PM N279    NOB v2014NOB v2014NOB v2014NOB v2014    PM N279PM N279PM N279PM N279    NOB v2014NOB v2014NOB v2014NOB v2014    PM N279PM N279PM N279PM N279    NOB NOB NOB NOB v2014v2014v2014v2014    PM N279PM N279PM N279PM N279    NOB v2014NOB v2014NOB v2014NOB v2014    

inwoners 7.970 8.182 3.482 3.709 26.024 25.620 37.476 37.511 

arbeidsplaatsen 2.101 2.160 3.109 4.847 22.697 20.892 27.907 27.899 

 

Tabel 2.2: Inwoners en arbeidsplaatsen per stedelijkheidsgraad voor de gemeente Veghel 

 

 

De verschillen tussen de modellen wordt veroorzaakt door het schaalniveau tussen de 

modellen. Gezien het feit dat het NOB v2014 een fijnere zonering heeft betekent dat 1 

gebied uit het SRE 3.0 meerdere gebieden in het NOB v2014 representeert. Deze extra 

zones kunnen een verschillende stedelijkheidsgraad toegekend hebben gekregen terwijl 
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in het SRE 3.0 dit maar 1 waarde kan hebben. Overigens zijn de verschillen niet 

significant, maar betekent dit wel dat er verschillen in de vervolgstappen zoals 

ritgeneratie zullen zijn.  

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 NetwerkenNetwerkenNetwerkenNetwerken    

Gezien de historie van de netwerken van beide verkeersmodellen en het verschil in 

detailniveau is er geen 1 op 1 match te maken tussen beide netwerken. Er is een 

handmatige synchronisatie uitgevoerd voor wegvakken, wegvak attributen, 

kruispuntvormen, kruispuntconfiguraties, afslagverboden, zone aantakkingen en 

tellingen. 

 

Om de kwaliteit te kunnen borgen zijn een tweetal exercities uitgevoerd: 

1. Visuele controle door uitvoerder, projectleider en opdrachtgever.  

2. Routebomen, er zijn 10 hb-relaties geselecteerd en in beide modelsystemen 

routebomen getrokken. De visuele resultaten zijn weergegeven in bijlage 1. In 

tabel 2.3 zijn van deze routes per model per route zowel de afstand als de tijd 

weggeschreven. 

 

rrrrouteouteouteoute    mmmmodelodelodelodel    aaaafstandfstandfstandfstand    (km)(km)(km)(km)    ttttijdijdijdijd    (min.)(min.)(min.)(min.)    

1 SRE 8,4 7,73 

1 PM N279 8,39 7,72 

2 SRE 8,14 4,16 

2 PM N279 8,19 4,19 

3 SRE 6,51 6,54 

3 PM N279 6,3 6,64 

4 SRE 16,55 10,49 

4 PM N279 16,56 10,57 

5 SRE 4,66 6,01 

5 PM N279 4,8 6,83 

6 SRE 7,24 6,87 

6 PM N279 7,27 6,92 

7 SRE 12,57 11,2 

7 PM N279 12,43 11,01 

8 SRE 21,29 15,95 

8 PM N279 21,26 16,05 

9 SRE 16,08 14,21 

9 PM N279 15,43 14,36 

10 SRE 20,36 17,44 

10 PM N279 20,61 18,57 

 

Tabel 2.3: Routes met afstanden en ongecongesteerde reistijden 
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De resultaten van tabel 2.3 laten geen significante verschillen zien. De verschillen die 

ontstaan komen voort uit de verschillen in netwerk (locatie nodes). 

 

2.1.32.1.32.1.32.1.3 TellingenTellingenTellingenTellingen    

De tellingen voor Veghel en omstreken zijn overgenomen vanuit het verkeersmodel NOB 

v2014. Gezien het detailniveau van het SRE 3.0 is een selectie gemaakt van de totale set, 

deze zijn weergegeven in figuur 2.2. De blauwe tellingen zijn tellingen die meegenomen 

zijn en de groene zijn niet meegenomen in het kalibratieproces. 

 

 
 

Figuur 2.2: Selectie tellingen voor kalibratie ten opzichte van totale telprogramma 

 

 

De set aan tellingen van het NOB v2014 zijn aangevuld met tellingen uit het SRE 3.0 om 

de resultaten van het goedgekeurde SRE 3.0 voor het SRE gebied consistent te houden. 

De totale gecombineerde set is weergegeven in figuur 2.3 en zowel afgestemd als 

goedgekeurd door de opdrachtgever.  
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Figuur 2.3: Selectie telpunten gehanteerd in het kalibratieproces 

 

 

2.22.22.22.2 Analyse ritgeneratie factoren en korte ritten SRE 3.0 en Analyse ritgeneratie factoren en korte ritten SRE 3.0 en Analyse ritgeneratie factoren en korte ritten SRE 3.0 en Analyse ritgeneratie factoren en korte ritten SRE 3.0 en 
BBMA NOB 2014BBMA NOB 2014BBMA NOB 2014BBMA NOB 2014    

Tijdens het bouwen van een verkeersmodel worden de ritgeneratiefactoren geijkt op 

basis van de beschikbare empirische data van het OViN. Voor het SRE 3.0 is de steekproef 

gebaseerd op de data van de regio en afgestemd op de eisen van het verkeersmodel 

(dagdeelmodellering). Voor het NOB v2014 is gebruik gemaakt van de generieke set 

geijkt in de BBMA voor de gehele provincie Noord-Brabant (etmaalmodellering). 

 

Tabel 2.4 laat de verschillen zien tussen beide sets aan ritgeneratiefactoren, hierbij zijn 

de ritgeneratiefactoren van het SRE 3.0 van het NOB v2014 afgehaald. De waarden 

kunnen verklaar worden als het verschil in aantal ritten per verklarende variabele (vb. 

woonwerk -> beroepsbevolking).  

 

Tabel 2.4: Verschillen ritgeneratiefactoren (NOB v2014 – SRE 3.0) per stedelijkheidsgraad 

 

 

Om het effect te bepalen op de ritgeneratie zijn de waarden uit tabel 2.4 vermenig-

vuldigd met de nieuwe set sociaal-economische gegevens uit stap 1. In tabel 2.5 staan de 

verschillen in ritten per motief per gemeente. 
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ggggemeenteemeenteemeenteemeente    wwwwerkerkerkerk    zzzzakelijkakelijkakelijkakelijk    sssschoolchoolchoolchool    wwwwinkelinkelinkelinkel    ooooverigverigverigverig    

Bernheze 627 485 17 -2.787 2.050 

Boekel 260 194 0 -817 724 

Schijndel 666 492 -154 -2.197 1.392 

Sint-Oedenrode 351 275 3 -1.494 1.067 

Uden 1.592 1.137 -148 -4.072 2.224 

Veghel 2.146 1.484 -297 -3.508 2.349 
 

Tabel 2.5: Verschil ritgeneratie per motief per gemeente 
 
 

De resultaten in tabel 2.5 laten een significant verschil in ritgeneratie tussen beide 

modellen. Om de modellen op elkaar af te stemmen zijn de gemeenten uit tabel 2.5 

gecorrigeerd in het riteindmodel van het SRE 3.0 

 

Aangezien de modelsystemen anders opgebouwd zijn (etmaalmodellering in het NOB 

v2014 en dagdeelmodellering in het SRE 3.0) is het noodzakelijk om een vertaling te 

maken in parameters per etmaal naar dagdelen. Deze vertaling is vormgegeven door het 

aandeel van de dagdelen ten opzichte van etmaal per parameter te bepalen in het SRE 

3.0 en deze verdeling toe te passen op de etmaal parameterset van het NOB v2014. Ter 

controle zijn de parameters per dagdeel voor het model NOB v2014 nog opgeteld en 

vergeleken met de parameters voor het etmaal. Uit deze controle is gebleken dat de 

parameters per dagdeel correct zijn afgesplitst. 

 

In het riteindmodel van het projectmodel N279 is een switch ingebouwd waarbij op basis 

van een gebiedstypering per zone aangegeven kan worden welke parameterset 

gehanteerd moet worden zodat het ritgeneratiemodel weet of het een SRE zone is of 

een zone uit het gebied dat verfijnd is op basis van het NOB v2014.  

 

Het harmoniseren van de totale ritgeneratie heeft de nodige inspanning gevergd door 

verschillende rekenregels die gehanteerd zijn in de modelsystemen. Hiervoor zijn 

correcties uitgevoerd op het SRE 3.0 model waarbij de verklarende variabelen van het 

motief overig een sommatie is van inwoners en arbeidsplaatsen. In de BBMA 2014 is dit 

alleen inwoners. Dit is gecorrigeerd voor de modelzones van Veghel eo. Daarnaast wordt 

anders omgegaan met extra ritten. Hierbij zijn de invoergegevens van het NOB v2014 

aangepast dat ze gebruikt kunnen worden in het SRE 3.0. 
 

    wwwwerkerkerkerk    zzzzakelijkakelijkakelijkakelijk    wwwwinkelinkelinkelinkel    sssschoolchoolchoolchool    ooooverigverigverigverig    

    SRESRESRESRE    NOBNOBNOBNOB    SRESRESRESRE    NOBNOBNOBNOB    SRESRESRESRE    NOBNOBNOBNOB    SRESRESRESRE    NOBNOBNOBNOB    SRESRESRESRE    NOBNOBNOBNOB    

Bernheze 34.828 34.883 7.373 7.390 35.326 35.364 10.935 10.939 81.904 81.956 

Boekel 12.337 12.337 2.743 2.743 10.049 10.049 3.919 3.919 26.291 26.291 

Schijndel 29.725 29.670 6.749 6.733 27.938 27.899 13.469 13.456 64.310 64.258 

Sint-Oedenrode 20.518 20.530 4.281 4.285 18.433 18.433 6.575 6.575 49.763 49.763 

Uden 65.368 65.410 14.157 14.153 55.167 55.168 14.477 14.477 121.118 121.120 

Veghel 67.019 67.544 17.090 17.133 45.518 45.570 19.489 19.355 107.734 107.882 

totaal 229.793 230.374 52.393 52.437 192.430 192.483 68.863 68.721 451.120 451.270 
 

Tabel 2.6: Overzicht ritgeneratie per gemeente en per modelsysteem na aanpassing ritgeneratiefactoren 
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2.32.32.32.3 Zwaartekrachtmodel 2010 Zwaartekrachtmodel 2010 Zwaartekrachtmodel 2010 Zwaartekrachtmodel 2010 SRE 3.0 met aangepaste invoer en SRE 3.0 met aangepaste invoer en SRE 3.0 met aangepaste invoer en SRE 3.0 met aangepaste invoer en 
correctiescorrectiescorrectiescorrecties    

In het verkeersmodel NOB v2014 worden de korte ritten gecorrigeerd voor het kalibratie-

proces om het verschil tussen de tellingen en modelwaarden te verkleinen. Om te bepalen 

of de korte ritten in het projectmodel N279 gecorrigeerd moeten worden conform het NOB 

v2014 is een simultane run uitgevoerd om het niveau op wegvakniveau te bepalen. Figuur 

2.4 is een weergave van de intensiteiten motorvoertuigen etmaal ten opzichte van de 

telcijfers voor Veghel.  

 

Het synthetische resultaat laat een goed overeenkomend beeld tussen de modelwaarden 

en telgegevens. Er is daarom in overleg met de opdrachtgever geen correctie uitgevoerd 

op de ritten.  

 

 
 

Figuur 2.4: Intensiteiten motorvoertuigen etmaal ten opzichte van telcijfers voor Veghel 

 

 

Om de verschillen te monitoren zijn de volgende analyses uitgevoerd: 

■ gecomprimeerde matrixanalyse; 

■ verdeling per vervoerwijze; 

■ ritlengteverdeling analyse. 

 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 Gecomprimeerde matrixanalyseGecomprimeerde matrixanalyseGecomprimeerde matrixanalyseGecomprimeerde matrixanalyse    

Om verschillen tussen het projectmodel N279 en het NOB v2014 model inzichtelijk te 

maken is een controle uitgevoerd op de verkeerstromen in de herkomsten- en bestem-

mingenmatrices (HB-matrices). D.m.v. een gecomprimeerde matrixanalyse zijn de HB-

matrices ingedikt naar gemeenten en het SRE. Deze analyse laat zien dat er tijdens het 

schatten van de matrices lichte verschillen zijn ontstaan tussen beide modellen. Dit is 
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voornamelijk te wijten aan het feit dat beide modelsystemen naast andere modelleer-

technieken ook andere parameters voor het matrixschatten hanteren.  

 

De parameters worden per modelsysteem afgestemd op het OVIN en zijn voor een 

specifiek (studie)gebied1. Door bovengenoemde verschillen treden er in de uiteindelijke 

ritgeneratie en ritdistributie lichte verschillen op met het verkeersmodel NOB v2014. Het 

verschil is verklaarbaar en met een gemiddelde afwijking van +6% (projectmodel N279 

ten opzichte van model NOB v2014) niet groot. In tabel 2.7 is het aantal verplaatsingen 

per modelsysteem per etmaal voor de verschillende vervoerswijzen per gemeente 

weergegeven. 

 

    pppprojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279    mmmmodel NOB v2014odel NOB v2014odel NOB v2014odel NOB v2014    

ggggemeenteemeenteemeenteemeente    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    vvvvrachtrachtrachtracht    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    vvvvrachtrachtrachtracht    

Bernheze 78.530 5.888 29.946 4.783 68.683 5.573 34.221 4.722 

Boekel 26.012 3.127 9.341 1.648 23.154 1.876 10.761 1.615 

Schijndel 61.840 4.626 24.688 4.672 53.789 5.608 27.208 4.418 

Sint-Oedenrode 46.979 4.584 15.100 2.897 41.524 3.957 18.318 2.802 

Uden 104.828 10.644 49.364 9.245 93.527 7.477 52.936 8.553 

Veghel 108.486 10.079 44.918 11.633 97.452 8.914 48.975 12.347 

 

Tabel 2.7: Vergelijking ritgeneratie Veghel e.o. tussen beide modelsystemen 

 

 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 Verdeling per vervoerwijzeVerdeling per vervoerwijzeVerdeling per vervoerwijzeVerdeling per vervoerwijze    

Op basis van de absolute aantallen van tabel 2.7 zijn in tabel 2.8 de aandelen per 

vervoerwijze berekend.  

 

        pppprojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279    mmmmodel NOBodel NOBodel NOBodel NOB    v2014v2014v2014v2014    

ggggemeenteemeenteemeenteemeente    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    

Bernheze 68.7 5.1 26.2 63.3 5.1 31.5 

Boekel 67.6 8.1 24.3 64.7 5.2 30.1 

Schijndel 67.8 5.1 27.1 62.1 6.5 31.4 

Sint-Oedenrode 70.5 6.9 22.7 65.1 6.2 28.7 

Uden 63.6 6.5 29.9 60.8 4.9 34.4 

Veghel 66.4 6.2 27.5 62.7 5.7 31.5 

 

Tabel 2.8: Vergelijking procentuele verdeling per vervoerwijze tussen beide modelsystemen 

 

 

                                                           
1 Hierbij is het model NOB v2014 geschat op het MON/OViN voor de gehele provincie. Het 

model SRE 3.0 is geschat op het MON/OViN uit het SRE gebied. 
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Opvallend is dat NOB v2014 model relatief meer fietsverkeer modelleert dan het 

projectmodel N279. Dit kan verklaard worden door de verschillen in empirische dataset 

waarop de parameter schatting van de distributie heeft plaatsgevonden. Daarnaast zorgt 

de fijnere zonering in het NOB v2014 model voor een hogere kans op gebruik van de 

fiets. Dit effect is ook al waargenomen in de vergelijking tussen het provinciaal 

kapstokmodel (BBMB) en de regionale modellen.  

 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 RitlengteverdelingRitlengteverdelingRitlengteverdelingRitlengteverdeling    

Als extra analyse is een vergelijking op de gemiddelde ritlengte uitgevoerd (zie tabel 

2.9). De vergelijking van de gemiddelde ritlengte per motief laat zien dat beide modellen 

een vergelijkbaar resultaat geven. Motief zakelijk is hierop echter een uitzondering, maar 

gezien het geringe aandeel van het motief ten opzichte van het totale verkeer, zal het 

effect beperkt zijn. Daarnaast is de gemiddelde ritlengte voor het motief zakelijk net als 

bij het model NOB v2014 het langst van alle motieven, dus kan gesproken worden van 

een acceptabele verhouding in aandeel tussen de motieven. 

 

    pppprojectmodel rojectmodel rojectmodel rojectmodel N279N279N279N279    mmmmodel NOB v2014odel NOB v2014odel NOB v2014odel NOB v2014    

werk 23 25 

zakelijk 25 34 

winkel 7 9 

onderwijs 16 16 

overig 17 17 

 

Tabel 2.9: Gemiddelde ritlengte per motief voor de gemeente Veghel 

    

    

2.42.42.42.4 Kalibratie oKalibratie oKalibratie oKalibratie op p p p bbbbasis asis asis asis vvvvanananan    BBMA tellingen in Veghel en directe BBMA tellingen in Veghel en directe BBMA tellingen in Veghel en directe BBMA tellingen in Veghel en directe 
omgevingomgevingomgevingomgeving    

Op basis van de vastgestelde telset (zie paragraaf 2.1.3) is een herkalibratie uitgevoerd. 

Hierbij is de vastgestelde gekalibreerde SRE 3.0 matrix de basis geweest van het 

kalibratieproces. Voor het aangepaste gebied zijn de synthetische relaties overgehaald 

uit de simultane run uit paragraaf 2.3 en heeft een matrixkalibratie plaatsgevonden. 

 

Het resultaat is toegedeeld en ter controle aangeboden aan de opdrachtgever. Hierop is 

een grondige analyse uitgevoerd waarbij tot de conclusie is gekomen dat het project-

model N279 op etmaalwaarden goed aansluit bij het NOB v2014 model, maar in de 

afzonderlijke dagdelen significante verschillen zijn. 

 

Om de modelresultaten van de huidige situatie verder af te stemmen heeft de opdracht-

gever bepaald om een extra herkalibratie uit te voeren waarbij op de aansluitingen van 

de A50 voorzien worden van ijkpunten in het kalibratieproces waarbij spitswaarden uit 

het NOB v2014 ingevoerd worden als tellocaties. Daarnaast zijn tellingen zonder onder-

verdeling op de A50, N279 en Veghel voorzien van onderverdeling op basis van de 

intensiteiten uit het verkeersmodel NOB v2014. Tot slot zijn tellingen direct gelegen aan 
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de aangepaste tellingen meegenomen in de extra kalibratie om het verschil ten opzichte 

van de eerste kalibratie buiten het directe gebied beperkt te houden. 

 

Het resultaat is volgens de toetsingscriteria gehanteerd in het SRE 3.0 ruim binnen de 

voorwaarden. De T-waarden toets is echter een generieke toets op het totaal van alle 

telpunten en houdt geen rekening met telpunten die specifiek van belang zijn voor het 

project. In tabel 2.10 t/m 2.13 worden de resultaten van de T-waarden toets weerge-

geven. De uiteindelijke beoordeling is echter mede afhankelijk van een visuele controle. 

 

TTTT----waarde:waarde:waarde:waarde:    Pa_etmaalPa_etmaalPa_etmaalPa_etmaal    Vracht_etmaalVracht_etmaalVracht_etmaalVracht_etmaal    

aantal: 166   152   

T<3,5 : geen relevante afwijking 163 98% 152 100% 

3,5<T<4,5 : grensgebied 3 2% 0 0% 

T>4,5 : relevante afwijking 0 0% 0 0% 

 

Tabel 2.10: T-waarden toets auto en vracht etmaal 

 

 

TTTT----waarde:waarde:waarde:waarde:    Pa_ochtendspitsPa_ochtendspitsPa_ochtendspitsPa_ochtendspits    Vracht_ochtendspitsVracht_ochtendspitsVracht_ochtendspitsVracht_ochtendspits    

aantal: 174  178  

T<3,5 : geen relevante afwijking 172 99% 177 99% 

3,5<T<4,5 : grensgebied 0 0% 1 1% 

T>4,5 : relevante afwijking 2 1% 0 0% 

 

Tabel 2.11: T-waarden toets auto en vracht ochtendspits 

 

 

TTTT----waarde:waarde:waarde:waarde:    Pa_avondspitsPa_avondspitsPa_avondspitsPa_avondspits    Vracht_avondspitsVracht_avondspitsVracht_avondspitsVracht_avondspits    

aantal: 174 0 172 0 

T<3,5 : geen relevante afwijking 161 93% 171 99% 

3,5<T<4,5 : grensgebied 12 7% 1 1% 

T>4,5 : relevante afwijking 1 1% 0 0% 

 

Tabel 2.12: T-waarden toets auto en vracht avondspits 

 

 

TTTT----waarde:waarde:waarde:waarde:    Pa_restdagPa_restdagPa_restdagPa_restdag    Vracht_restdagVracht_restdagVracht_restdagVracht_restdag    

aantal: 136 0 138 0 

T<3,5 : geen relevante afwijking 136 100% 136 100% 

3,5<T<4,5 : grensgebied 0 0% 0 0% 

T>4,5 : relevante afwijking 0 0% 0 0% 

 

Tabel 2.13: T-waarden toets auto en vracht restdag 
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De gehanteerde criteria is als volgt: minimaal 95 procent van de telcijfers moet binnen 

de categorie ‘afwijking kleiner dan 3,5’ of ‘afwijking T tussen de 3,5 en 4,5’ vallen, waar-

bij een minimum van 80 procent voor de categorie ‘afwijking kleiner dan 3,5’ geldt. Het 

aandeel tellingen In de categorie ‘afwijking T groter dan 4,5’ mag maximaal 5% zijn. Het 

resultaat van de kalibratie voldoet goed aan deze norm. Op etmaal, ochtendspits en 

restdag niveau wordt zeer goed gescoord. De avondspits scoort iets minder goed, maar 

eveneens roomschoots binnen de norm. Gezien de avondspits de drukste spits is met 

relatief het meeste last van hogere IC’s, kan het resultaat iets gedrukt worden. 

 

De analyse op wegvakniveau geeft hetzelfde beeld als de T-waarden toets. Een gering 

aantal punten is een significante afwijking te zien ten opzichte van de telcijfers. De 

voornaamste liggen rondom de aansluiting Eerde, zoals de A50 tussen de aansluiting 

Eerde en de aansluiting met de N279. Op dit punt is een relatieve onderschatting zicht-

baar van gemiddeld 8 procent. Gezien de omliggende punten en de manier waarop 

gekalibreerd is, lijkt een inconsistentie met de omliggende telpunten hiervan de oorzaak. 

Deze onderschatting is eveneens aanwezig in het verkeersmodel NOB v2014, wat deze 

beredenering ondersteund. 

 

Tevens is een relevante afwijking zichtbaar op de zuidelijke op- en afritten van de 

aansluiting Eerde en de Corridor. Ook hier lijkt sprake te zijn van enige inconsistentie 

tussen de diverse omliggende telcijfers. Opvallend is dat de tellingen met relevante 

afwijking allen een overschatting hebben, terwijl de omliggende telpunten goed op 

niveau liggen. Op basis van een vergelijkbare analyse op het NOB v2014 model kan 

geconcludeerd worden dat er consistentie tussen beide modelsystemen rondom de 

aansluiting Eerde. In het model NOB v2014 manifesteert zich dit echter in een afwijking 

op de telpunten die in het projectmodel N279 goed toetsen, wat overeenkomt met 

eerdere analyses dat de distributie verschillend is van de beide modelsystemen.  

 

 

2.52.52.52.5 Herijking invoer prognoses 2030 obv. NOB v2014 en Herijking invoer prognoses 2030 obv. NOB v2014 en Herijking invoer prognoses 2030 obv. NOB v2014 en Herijking invoer prognoses 2030 obv. NOB v2014 en 
herschatting prognose 2030herschatting prognose 2030herschatting prognose 2030herschatting prognose 2030    

Op basis van het modelsysteem voor het basisjaar 2010 is een prognose 2030 opgesteld. 

Om deze toekomstbeelden te schetsen is uitgegaan van een groot aantal uitgangs-

punten. Hierbij is aangesloten bij de uitgangspunten gehanteerd in het SRE 3.02. In de 

volgende paragrafen wordt ingegaan op de wijzigingen ten opzichte van het SRE 3.0 en 

vergelijkingen gemaakt met het NOB v2014 model. 

 

2.5.12.5.12.5.12.5.1 SociaalSociaalSociaalSociaal----economische gegevens economische gegevens economische gegevens economische gegevens ((((SEGSEGSEGSEG) ) ) ) en ritgenen ritgenen ritgenen ritgeneratieeratieeratieeratie    

De sociaal-economische gegevens voor de prognose zijn opgesteld en de ritgeneratie is 

vergeleken met het model NOB v2014. In tabel 2.14 zijn de verschillen in SEG weerge-

geven. Belangrijk om op te merken bij de SEG is dat er intern (verfijning Veghel e.o.) een 

kleine verschuiving plaatsvindt, waardoor het totaal van de SEG nagenoeg overeenkomt, 

                                                           
2 Voor de uitgangspunten van het SRE 3.0 wordt verwezen naar het document ‘Actualisering 

SRE model, technische documentatie’ van Goudappel Coffeng van 8 november 2012. 
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maar de gemeenten onderling iets verschuiven. Dit heeft net als in de basissituatie te 

maken met het schaalniveau van de gebiedsindeling. 

 

        pppprojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279    mmmmodel NOBodel NOBodel NOBodel NOB    v2014v2014v2014v2014    

        iiiinwonersnwonersnwonersnwoners    aaaarbeidsplaatsenrbeidsplaatsenrbeidsplaatsenrbeidsplaatsen    iiiinwonersnwonersnwonersnwoners    aaaarbeidsplaatsenrbeidsplaatsenrbeidsplaatsenrbeidsplaatsen    

Bernheze 31.670 10.753 31.695 10.787 

Boekel 10.359 3.974 10.360 3.976 

Schijndel 23.499 9.511 23.480 9.495 

Sint-Oedenrode 18.334 5.646 18.335 5.663 

Uden 43.426 23.136 43.312 23.136 

Veghel 40.215 28.643 40.346 28.643 

 

Tabel 2.14: Aantal inwoners en arbeidsplaatsen voor beide modelsystemen 

 

 

Voor de prognosesituatie zijn de riteindmodellen aangepast conform de wijzigingen zoals 

in het basisjaar uitgevoerd. Dit houdt in dat de sociaal-economische gegevens en 

ritgeneratieparameters voor het gebied Veghel e.o. over zijn genomen uit het verkeers-

model NOB v2014. Op basis van de aggregatie van de sociaal-economische gegevens 

naar zonaal niveau en de ritgeneratiefactoren is het aantal ritten berekend (zie tabel 

2.15). In tabel 2.16 is dezelfde tabel als tabel 2.15 opgenomen alleen dan voor het 

verkeersmodel NOB v2014. 
 

ggggemeenteemeenteemeenteemeente    wwwwerkerkerkerk    zzzzakelijkakelijkakelijkakelijk    wwwwinkelinkelinkelinkel    sssschoolchoolchoolchool    ooooverigverigverigverig    

Bernheze 36.702 7.699 35.415 11.534 84.468 

Boekel 12.629 2.756 10.162 4.226 28.382 

Schijndel 29.325 6.511 27.344 13.553 65.844 

Sint-Oedenrode 20.456 4.155 18.227 6.739 53.209 

Uden 68.358 14.817 53.978 15.217 130.129 

Veghel 69.897 17.669 45.240 20.109 131.664 

 

Tabel 2.15: Ritgeneratie per motief projectmodel N279 voor het prognosejaar 2030 
 
 

Gezien de verschillen in schaalniveau tussen beide modelsystemen kan geconcludeerd 

worden dat de ritgeneratie goed in lijn met elkaar liggen.  
 

ggggemeenteemeenteemeenteemeente    wwwwerkerkerkerk    zzzzakelijkakelijkakelijkakelijk    wwwwinkelinkelinkelinkel    sssschoolchoolchoolchool    ooooverigverigverigverig    

Bernheze 36.769 7.719 35.466 11.546 84.527 

Boekel 12.663 2.757 10.165 4.229 28.384 

Schijndel 29.292 6.501 27.329 13.553 65.795 

Sint-Oedenrode 20.483 4.164 18.241 6.744 53.210 

Uden 68.170 14.768 55.269 15.186 128.952 

Veghel 69.896 17.662 45.789 19.768 131.493 

 

Tabel 2.16: Ritgeneratie per motief model NOB v2014 voor het prognosejaar 2030 
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2.5.22.5.22.5.22.5.2 NetwerkenNetwerkenNetwerkenNetwerken    

Voor het prognosejaar 2030 is eenzelfde exercitie uitgevoerd voor het netwerk als voor 

het basisjaar. De modelsnelheden, capaciteiten en kruispunten zijn overgenomen, 

alsmede de aangepaste zone-aantakkingen. Daarnaast zijn een aantal infrastructurele 

maatregelen opgenomen. Belangrijkste hier van zijn: 

■ Randweg Boekel; 

■ Noordom Gemert; 

■ Verruiming kruispunten aansluiting A50 Eerde. 

 

Op basis van de eerste resultaten is gebleken dat er een onrealistisch deel van het 

verkeer op de route Corridor – Udenseweg in Veghel reedt. Uit analyse is gebleken dat dit 

komt door de forse toename van het verkeer op de A503 en de onderschatting van de 

kruispuntweerstanden in het verkeersmodel. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om eerder 

van de snelweg af te gaan en over het onderliggend wegennet te gaan rijden. Om dit te 

voorkomen is een onderzoek uitgevoerd om de kalibratiefactor in Veghel aan te passen 

naar 0.5 waardoor er afstemming plaatsvindt met het verkeersmodel NOB v2014.  

 

2.5.32.5.32.5.32.5.3 Gecomprimeerde matrixanalyseGecomprimeerde matrixanalyseGecomprimeerde matrixanalyseGecomprimeerde matrixanalyse    

Om een gevoel te krijgen voor de verschillen tussen beide modelsystemen is een gecom-

primeerde matrixanalyse uitgevoerd voor zowel de synthetische situatie (tabel 2.17) als 

de situatie met kalibratie effecten (tabel 2.18).  

 

    pppprojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279    mmmmodel NOB v2014odel NOB v2014odel NOB v2014odel NOB v2014    

ggggemeenteemeenteemeenteemeente    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    vvvvrachtrachtrachtracht    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    vvvvrachtrachtrachtracht    

Bernheze 85.842 7.845 29.957 6.860 76.150 5.477 34.257 5.853 

Boekel 23.989 3.120 9.595 1.929 25.440 1.884 11.223 1.853 

Schijndel 65.671 3.986 25.237 4.737 57.641 5.552 27.177 4.890 

Sint-Oedenrode 50.392 5.053 15.196 3.193 45.321 3.874 18.720 3.137 

Uden 117.717 10.391 49.826 10.363 103.865 7.584 54.681 9.713 

Veghel 126.059 9.481 49.012 19.231 113.514 9.274 51.426 15.257 

 

Tabel 2.17: Aantal ritten a priori per vervoerswijze per gemeente voor het prognosejaar 

   2030 

 

 

                                                           
3 In het SRE 3.0 wordt gerekend met het GE scenario, dat een forse groei tot gevolg heeft op 

het hoofdwegennet. 
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    pppprojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279    mmmmodel odel odel odel NOB v2014NOB v2014NOB v2014NOB v2014    

ggggemeenteemeenteemeenteemeente    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    vvvvrachtrachtrachtracht    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    vvvvrachtrachtrachtracht    

Bernheze 83.940 10.510 27.741 6.860 99.635 5.341 34.025 9.014 

Boekel 22.826 2.972 8.949 1.929 32.544 1.787 11.113 2.663 

Schijndel 61.296 4.978 22.885 4.737 56.773 4.743 26.515 5.552 

Sint-Oedenrode 50.406 5.973 14.057 3.193 42.530 3.030 18.507 4.567 

Uden 114.258 11.291 47.266 10.363 134.542 6.055 54.141 11.975 

Veghel 125.892 9.599 45.615 19.231 137.365 7.743 51.448 19.715 

 

Tabel 2.18: Aantal ritten a posteriori per vervoerswijze per gemeente voor het prognose-

   jaar 2030 

 

 

Net als bij de basissituatie 2010 ligt is de totale mobiliteit van het projectmodel N279 een 

aantal procent hoger dan het model NOB v2014. Tevens is ook in de prognose van het 

projectmodel N279 het aandeel fiets iets lager dan in het model NOB v2014, hetgeen 

goed in lijn ligt met de basissituatie.  

 

Opvallend is het verschil na kalibratie tussen beide modelsystemen. Waar het project-

model N279 een nagenoeg gelijkblijvend aantal ritten heeft is er een forse stijging van 

het aantal ritten in het NOB v2014. Dit heeft te maken met de correctie op korte ritten in 

het NOB v2014 waardoor vlak voor het kalibratieproces een ophoging heeft plaats-

gevonden op de korte ritten (zie ook paragraaf 2.3)  

 

 

2.62.62.62.6 Analyses verschillen prognose 2030 Analyses verschillen prognose 2030 Analyses verschillen prognose 2030 Analyses verschillen prognose 2030 projectmodel N279 en projectmodel N279 en projectmodel N279 en projectmodel N279 en 
de model de model de model de model NOB NOB NOB NOB vvvv2014201420142014    

2.6.12.6.12.6.12.6.1 Verdeling per vervoerwijzeVerdeling per vervoerwijzeVerdeling per vervoerwijzeVerdeling per vervoerwijze    

Indien de absolute aantallen vertaald vanuit tabellen 2.17 en 2.18 door vertaald wordt 

naar aandelen per vervoerwijze kan een vergelijking gemaakt worden tussen beide 

modelsystemen (zie tabellen 2.19 en 2.20). 

 

        pppprojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279    mmmmodel NOB v2014 odel NOB v2014 odel NOB v2014 odel NOB v2014     

ggggemeenteemeenteemeenteemeente    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    

Bernheze 69,4 6,3 24,2 65,7 4,7 29,6 

Boekel 65,4 8,5 26,1 66,0 4,9 29,1 

Schijndel 69,2 4,2 26,6 63,8 6,1 30,1 

Sint-Oedenrode 71,3 7,2 21,5 66,7 5,7 27,6 

Uden 66,2 5,8 28,0 62,5 4,6 32,9 

Veghel 68,3 5,1 26,6 65,2 5,3 29,5 

 

Tabel 2.19: Verdeling per vervoerwijze a priori tussen beide modelsystemen 
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        pppprojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279    mmmmodel NOB v2014odel NOB v2014odel NOB v2014odel NOB v2014    

ggggemeenteemeenteemeenteemeente    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    aaaautoutoutouto    OVOVOVOV    ffffietsietsietsiets    

Bernheze 68,7 8,6 22,7 71,7 3,8 24,5 

Boekel 65,7 8,6 25,8 71,6 3,9 24,5 

Schijndel 68,7 5,6 25,7 64,5 5,4 30,1 

Sint-Oedenrode 71,6 8,5 20,0 66,4 4,7 28,9 

Uden 66,1 6,5 27,4 69,1 3,1 27,8 

Veghel 69,5 5,3 25,2 69,9 3,9 26,2 

 

Tabel 2.20: Verdeling per vervoerwijze a posteriori tussen beide modelsystemen 

 

 

Tabellen 2.19 en 2.20 laten zien dat niet alleen meer fietsverkeer (zie paragraaf 2.5.2) in 

het NOB v2014 zit maar dat het aandeel fiets ook hoger dan in het projectmodel N279.  

 

2.6.22.6.22.6.22.6.2 Gemiddelde ritlengteGemiddelde ritlengteGemiddelde ritlengteGemiddelde ritlengte    

Ter controle is eveneens gekeken naar de gemiddelde ritlengtes. De gemiddelde 

ritlengte per motief is beschikbaar vanuit het OViN en wordt gebruikt om de parameters 

voor de matrixschatting voor het basisjaar te bepalen. Deze parameters worden 

vervolgens eveneens voor de prognose gebruikt, waardoor een consistent beeld moet 

ontstaan. Veranderingen in de sociaal-economische gegevens, afnemende kosten voor 

de auto of bereikbaarheid kunnen er echter voor zorgen dat er verschuivingen in de 

ritlengtes ontstaan. In tabel 2.21 zijn de gemiddelde ritlengtes weergegeven voor beide 

modellen en modeljaren. 
 

        pppprojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279rojectmodel N279    mmmmodel NOB v2014odel NOB v2014odel NOB v2014odel NOB v2014    

    2010201020102010    2030203020302030    2010201020102010    2030203020302030    

werk 23 25 25 29 

zakelijk 25 27 34 34 

winkel 7 7 9 11 

onderwijs 16 15 16 17 

overig 17 19 17 20 

 

Tabel 2.21: Gemiddelde ritlengte voor de gemeente Veghel voor de vervoerswijze auto 

 per motief voor beide modelsystemen 

 

 

Indien een vergelijking gemaakt wordt met de gemiddelde ritlengtes van het basisjaar, 

dan ligt de prognosesituatie van het projectmodel N279 goed in lijn met de basissituatie. 

De gemiddelde ritlengtes zijn voor bijna alle motieven langer, wat past bij de daling in 

kosten voor de auto waardoor het aantrekkelijker is om langere afstanden te gaan 

afleggen. 
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Ten opzichte van het NOB v2014 is het effect minder groot. Dit is enigszins opvallend 

gezien het SRE 3.0 een GE scenario hanteert dat lagere kosten voor auto berekend. Dit 

kan te maken hebben met de methodiek gehanteerd in de BBMA waarbij een NRM 

matrix de basis is.  
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Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1 Visuele controlVisuele controlVisuele controlVisuele controle routebomene routebomene routebomene routebomen    
 

Aangezien de netwerken tussen beide modellen verschillen van ligging en vormgeving is 

het onmogelijk om een directe vergelijking te maken tussen de wegvakattributen. Ter 

controle zijn een tiental hb-relaties gedefinieerd en is er een routeboom getrokken. De 

figuren hieronder laten het resultaat zien per model per routeboom 

 

 
Route 1: Projectmodel N279 

 

 

 
Route 1: Verkeersmodel NOB v2014 
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Route 2: Projectmodel N279 

 

 

 
Route 2: Verkeersmodel NOB v2014 
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Route 3: Projectmodel N279 

 

 

 
Route 3: Verkeersmodel NOB v2014 
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Route 4: Projectmodel N279 

 

 

 
Route 4: Verkeersmodel NOB v2014 
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Route 5: Projectmodel N279 

 

 

 
Route 5: Verkeersmodel NOB v2014 
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Route 6: Projectmodel N279 

 

 

 
Route 6: Verkeersmodel NOB v2014 
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Route 7: Projectmodel N279 

 

 

 
Route 7: Verkeersmodel NOB v2014 
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Route 8: Projectmodel N279 

 

 

 
Route 8: Verkeersmodel NOB v2014 
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Route 9: Projectmodel N279 

 

 

 
Route 9: Verkeersmodel NOB v2014 
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Route 10: Projectmodel N279 

 

 

 
Route 10: Verkeersmodel NOB v2014 

 


