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1. Inleiding 

Dit document beschrijft de uitgevoerde werkzaamheden behorende bij de 

verkeerskundige model herberekeningen van de A4 Steenbergen. Naar 

aanleiding van een risicotaxatie van DVS op eerdere modelberekeningen 

naar de A4 Halsteren-Dinteloord is door RWS Noord-Brabant besloten om 

de voorliggende herberekening uit te voeren.  

 

Deze studie naar de nieuwe A4 verbinding tussen Halsteren en Dinteloord 

betreft de aanleg van een autosnelweg met 2x2 rijstroken waarop 120 

kilometer per uur gereden mag worden.  

 

De verkeersberekeningen zijn uitgevoerd met het Overdraagbaar 

GroeiModel (OGM versie 4.5.2). De eindtoedeling van de met het OGM 

berekende prognosematrices zijn toegedeeld binnen de OmniTRANS 

software. Een algemene beschrijving van het gehanteerde verkeersmodel is 

te vinden in Bijlage A.  

 

Voor de modelberekeningen is uitgegaan van een basisjaar situatie in 2001. 

De prognoseberekeningen zijn uitgevoerd voor het jaar 2020 waarbij is 

uitgegaan van het European Coordination scenario van het CBS. Een 

algemene beschrijving van de uitgangspunten met betrekking tot de 

ruimtelijke, economische en demografische ontwikkelingen in Nederland en 

met betrekking tot het landelijke verkeers- en vervoer beleid is te vinden in 

Bijlage B. 

 

De nieuwe A4 verbinding zal worden opengesteld in 2013. De aanvang 

van de werkzaamheden is in 2012. Ten behoeve van de lucht- en 

geluidsberekeningen worden daarmee de volgende zichtjaren relevant: 

- tbv luchtberekeningen � 2014 (1 jaar na openstelling); en 

- tbv geluidberekeningen � 2011 en 2023 (1 jaar voor aanvang 

werkzaamheden en 10 na openstelling). 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 
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2. Samenvatting 

“Het verkeer op de A4 staat vaak in de file. Rijkswaterstaat legt daarom het 
ontbrekende stuk snelweg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom aan. Deze 
nieuwe snelweg leidt tot een betrouwbaardere, snellere en veiligere verbinding 
tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. 

Over de A4 wordt in West-Brabant al jarenlang gesproken en 
geschreven. Enkele delen van de A4 ontbreken nog, waaronder het deel van 
Dinteloord naar Bergen op Zoom. Nu de regio en het Rijk financieel bijdragen, 
kan de procedure voor het ontbrekende deel bij Steenbergen worden 
afgerond. Op 13 maart 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat 
besloten dat de A4 ten westen van Steenbergen komt te liggen. Hiermee is 
een einde gekomen aan de jarenlange discussie of de A4 oostelijk of westelijk 
van Steenbergen moet lopen. 

De nieuwe A4 wordt een autosnelweg met 2x2 rijstroken waarop 120 
kilometer per uur gereden mag worden. De nieuwe weg buigt ter hoogte van 
de Steenbergse Vliet naar het westen af. De westelijke boog kruist ondermeer 
de oude N259 en wordt ter hoogte van de Zeelandweg-Oost voorzien van een 
aansluiting op het onderliggende wegennet. Daar buigt de omleiding weer 
terug naar het oosten tot Klutsdorp.” 
(Bron: www.rijkswaterstaat.nl) 

In onderstaand figuur is de Westvariant van de A4 tussen Dinteloord en 

Halsteren schematisch in het blauw weergegeven. 

 
Figuur 1: Situatie A4 Steenbergen Halsteren-Dinteloord (westvariant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijkswaterstaat maakt bij het opstellen van verkeersprognoses onder 

andere gebruik van het Nieuw Regionaal Model (NRM). Het NRM bestaat 

uit een aantal deelmodellen waaronder het Overdraagbaar Groei Model 

(OGM). Het OGM is door Rijkswaterstaat DVS ontwikkeld en wordt 

ingezet bij het opstellen van verkeersprognoses. Ten behoeve van deze 

studie wordt het NRM Noord-Brabant versie 3.3.2 opgesteld en toegepast.  

 

Deze studie omvat een drietal deeltaken. Deeltaak 1 behelst de actualisatie 

en toepassing van het NRM Noord-Brabant 3.3.2. De uitgevoerde 

werkzaamheden staan beschreven in hoofdstukken 3 t/m 6. De 

gebiedsafbakening ten behoeve van de geluid/lucht berekeningen is 

gedefinieerd als deeltaak 2. Deeltaak 3 betreft het opstellen en uitleveren 
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van de verkeerskundige invoer voor lucht- en geluidsonderzoek.  Deeltaken 2 en 

3 zijn beschreven in hoofdstuk 7. 

 

Kenmerken modelinvoer 

Alvorens de berekeningen uit te voeren zijn de uitgangspunten voor het 

basisjaar, de referentie situatie en de projectsituatie vastgelegd in een 

uitgangspunten document (zie literatuurlijst).  

 

Voor de ruimtelijke ontwikkelingen wordt binnen de NRM studies 

uitgegaan van het door het Centraal Planbureau gedefinieerde European 

Coordination (EC) scenario. Hiermee is onder andere de sociaal-

economische ontwikkeling – zoals aantal arbeidsplaatsen en 

inwonerstotalen – per landsdeel vastgelegd. 

 

Voor de beleidsinstellingen is in de prognoseberekeningen niet gerekend 

met enige vorm van prijsbeleid.  

 

De ontwikkeling van het vrachtverkeer is extern afgeleid met behulp van 

het Regionaal Goederen Vervoer Model (RGM). Deze matrices worden als 

invoer gehanteerd binnen de OGM en OmniTRANS toedeelberekeningen.  

 

Dit RGM is een door RWS DVS ontwikkelde applicatie om 

vrachtautomatrices voor een specifiek basis- en toekomstjaar af te leiden. 

Ten behoeve van onderliggende studie zijn geen nieuwe vrachtmatrices 

opgesteld. Er is gebruik gemaakt van de vrachtautomatrices zoals afgeleid 

in de vorige OTB fase van de A4 modelberekeningen met het NRM Noord-

Brabant. 

 

De groei van het geprognosticeerde vrachtverkeer bedraagt op 

etmaalniveau, over alle relaties, ongeveer 77%. Wanneer de regio’s West 

en Midden Noord-Brabant beschouwd worden is een lagere groei van het 

vrachtverkeer afgeleid. Het interne en doorgaande vrachtverkeer voor deze 

regio’s neemt in genoemde periode toe met 56 indexpunten. 

 

De uitkomsten van de modelberekeningen zijn op meerdere aspecten 

geanalyseerd (vervoerwijze-bestemmingskeuze, intensiteiten, snelheid, 

kilometrage en voertuigverliesuren). De resultaten zijn voor de 

projectsituatie gerelateerd aan de referentie 2020. Tijdens een 

plausibiliteitssessie zijn de berekende resultaten met de projectgroep 

besproken. Bevindingen uit deze sessie zijn vastgelegd in een verslag (zie 

literatuurlijst). 

 

Model(tussen)resultaten 

Vervoerwijze en bestemmingskeuze. Per vervoerwijze en per motief zijn de 

bestemmingen en vervoerwijzen van reizigers met herkomst rondom het 

projectgebied berekend. Het totaal aantal afgelegde kilometers (over alle 

vervoerwijzen voor de etmaalperiode) neemt in de referentie situatie met 

ruim 17 indexpunten toe ten opzichte van het basisjaar 2001. Wanneer 

enkel de vervoerwijze autobestuurder wordt beschouwd is een toename 

van ruim 29 indexpunten berekend. 
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Projectrealisatie resulteert voor de reizigers met herkomst rondom het 

projectgebied niet in een grote toename van het aantal afgelegde 

kilometers. Ten opzichte van de referentie is een beperkte toename van 1 

indexpunt op etmaalniveau berekend. Op basis van deze cijfers kan 

geconcludeerd worden dat realisatie van het project voornamelijk de 

bestemmingskeuze van het doorgaand verkeer beïnvloedt. Deze conclusie 

wordt onderbouwd door een uitgevoerde analyse waarbij reizigers met 

herkomst in West-Brabant zijn beschouwd. Voor deze groep is een 

toename van de afgelegde kilometrage van 4 indexpunten berekend. 

 

Modeltoedeelresultaten 

Intensiteiten. De berekende intensiteiten zijn op twee niveaus beschouwd. 

In de eerste analyse is gekeken naar de hoeveelheid verkeer dat zich in 

noord-zuidelijk rijrichting verplaatst. Hierbij zijn de berekende intensiteiten 

op de A4 en parallelle wegen (in de noord-zuidelijke rijrichting) opgeteld.  

 

Geconcludeerd wordt dat de hoeveelheid verkeer op deze samengestelde 

screenlines met ongeveer 3 indexpunten in de projectsituatie toeneemt ten 

opzichte van de referentie.  

 

Wanneer specifieke telpuntlocaties beschouwd worden, de tweede analyse, 

dan is een duidelijke routekeuze wijziging als gevolg van projectrealisatie 

geprognosticeerd. Aanleg van de A4 resulteert in sterke uitwisseling met 

het verkeer van de A16 en de A17. Daarnaast is, mede als gevolg van de 

snelheidsverlaging, op de N259 een sterke afname van de 

verkeersintensiteit geprognosticeerd. 

 

Kortom, realisatie van het project laat een duidelijke omslag van het 

doorgaande verkeer zien. Met name het doorgaande vrachtverkeer op de 

corridor Randstad – Antwerpen v.v. vertoont een duidelijke routekeuze 

wijziging als gevolg van de projectrealisatie.  

 

Voertuigkilometrage. Projectrealisatie resulteert in een toename van de 

voertuigkilometrage van ongeveer 2 indexpunten voor het gebied West-

Brabant. Wanneer enkel het hoofdwegennetwerk wordt beschouwd, is 

voor dit gebied een grotere toename berekend van ongeveer 4 

indexpunten. Benadrukt wordt dat de doorgaande route in de autonome 

situatie, N259, hierbij niet als hoofdwegennetwerk wordt beschouwd. 

 

Voertuigverliesuren. Aanleg van de A4 Dinteloord-Halsteren vermindert 

het aantal voertuigverliesuren voor het gebied West-Brabant met ongeveer 

5 indexpunten. Met name de congestielocaties in de autonome situatie op 

de N259, A17 bij Roosendaal en de A58 nemen af als gevolg van de 

projectrealisatie. 

 

Lucht- en geluidberekeningen 

Op basis van een aangeleverde gebiedsafbakening is de RWS DVS 

applicatie (versie 2.1) toegepast om de verkeerskundige invoer voor lucht- en 

geluidsonderzoek af te leiden.  

 

De gebiedsafbakening voor het geluidsonderzoek is overgenomen uit de eerdere 

A4 OTB studie. Deze selectie van wegvakken is aangevuld met enkele nieuwe 
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wegvakken. Voor het luchtonderzoek is uitgegaan van een cordon van 1 

kilometer rondom de A4. Deze aanpak is conform de werkwijze van de nieuwe 

tracewet. De definitieve lijst van wegvakken is uiteindelijk aangeleverd door de 

opdrachtgever. 

 

Genoemde applicatie hanteert een inter- en extrapolatie techniek om 

verkeersgegevens voor specifieke zichtjaren af te leiden van basis- en 

prognosejaar modelcijfers. 

 

Voor de A4 studie is echter sprake van nieuwe infrastructuur. De inter- en 

extrapolatie techniek is dus voor enkele wegvakken niet mogelijk. De applicatie 

voorziet hierbij in een afwijkende methodiek. Deze methodiek hanteert invoer 

van nieuwe toedelingen waarbij basismatrices zijn toegedeeld op zowel het 

referentie- als het projectnetwerk. Met behulp van deze fictieve basisjaar 

modelcijfers kan wel een inter- en extrapolatie voor alle wegvakken worden 

toegepast. 

 

Binnen de A4 toepassing van de applicatie is een zestal representatieve 

wegvakken geselecteerd waarvoor specifieke (tel)cijfers zijn verzameld. De 

kenmerken van deze representatieve wegvakken, zoals werk-weekdag 

verhouding en aandeel zwaar vrachtverkeer, worden toegepast op alle 

geselecteerde wegvakken.  

 

Uiteindelijk is voor 193 wegvakken de verkeerskundige invoer voor lucht- en 

geluidsonderzoek afgeleid.  
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3. De gehanteerde methodes 

3.1 Het gehanteerde verkeersmodel 

Het verkeersmodel NRM Noord-Brabant is geactualiseerd naar versie 3.3.2. 

Deze actualisatie is hoofdzakelijk gericht op het actualiseren van de 

infrastructuurnetwerken van het autoverkeer voor zowel het basisjaar 2001 

als de prognosejaren 2020 (referentie vs project). Op basis van lokale 

kennis zijn de infrastructuur netwerken doorlopen en geactualiseerd. Deze 

actualisatieslag is in meer detail beschreven in het 

uitgangspuntendocument dat tijdens deze studie is opgesteld. (zie 

literatuurlijst) 

 

Overige aanpassingen ten opzichte van eerdere modelberekeningen met 

het NRM Noord-Brabant betreffen: 

- update van OGM versie naar OGM 4.5.2; en 

- definitie van nieuwe RSES gebiedsindeling ten behoeve van de analyse 

van (tussen)resultaten OGM. 

 

3.2 Uitgevoerde correcties en nabewerkingen op de 

resultaten van het model 

Uit analyse van eerdere modelstudies naar de A4 is geconcludeerd dat de 

routepaden van het vrachtverkeer als gevolg van realisatie van A4 Bergen 

op Zoom-Halsteren resulteren in een overschatting van de hoeveelheid 

vrachtverkeer op de N259 (uitwisseling met A17) in de restdagperiode. In 

bijlage C is een memo opgenomen van RWS Noord-Brabant waarin 

bovenstaande problematiek is geanalyseerd. Om deze overschatting te 

corrigeren is in de OmniTRANS restdag- toedeelnetwerken van deze studie 

voor de 2020 referentie én de 2020 variant een netwerk aanpassing 

doorgevoerd. Deze oplossing is afgestemd met RWS DVS. 

 

Tevens is een extra analyse uitgevoerd waarbij de modelcijfers vergeleken 

zijn met beschikbare MTR tellingen. Deze analyse is bedoeld om inzicht te 

krijgen in de kwaliteit van de basisjaar modelcijfers.  

 

Bij deze analyse zijn de 2001 modelcijfers vergeleken met MTR tellingen uit 

2001, 2007 en 2008. Algemeen is geconcludeerd dat de match tussen deze 

2001 modelcijfers en 2001 tellingen redelijk goed is. Enkele wegvakken 

vertonen wel een grotere afwijking. Deze grotere afwijking wordt naar alle 

waarschijnlijk verklaard door het grover detailniveau van de netwerken. De 

modelcijfers liggen voor deze locaties hoger dan de tellingen. Naar 

aanleiding van deze analyse zijn geen verdere werkzaamheden op de 

basisjaar resultaten van het modelsysteem uitgevoerd. Figuur 2 bevat de 

verkregen resultaten. 



 
 
 

 

 

 
 12  NRM Noord-Brabant v.3.3.2 OTB A4 Steenbergen  

Figuur 2: Geselecteerde MTR telpuntlocaties t.b.v. vergelijking modelresultaten 

(etmaalperiode) 

 
Modelcijfers index model/telling

doorsnede doorsnede doorsnede

2001 2007 2001 2001

ID MTR naam WEG MVT MVT MVT MVT

1 Philipsdam - Nieuwe Tonge A59 16,894      13,656         nvt

2 Achthuizen- knp Hellegatsplein A59 22,199      24,853         33,491            151

3 Numansdorp - kmp Hellegatsplein A59 42,465      47,249         47,247            111

4 Hellegatsplein- Willemstad A4 32,685      35,940         33,195            102

5 knp Sabina - Fijnaart A59 26,264      28,449         27,070            103

6 Standaardbuiten-Stampersgat A17 46,879      49,665         49,558            106

7 Ind. Borchwerf - Roosendaal W A17 43,664      56,621         54,547            125

8 Roosendaal - De Stok A58 53,553      64,815         55,119            103

9 Lepelstraat-Halsteren A4 15,408      16,728         14,778            96

10 Bergen op Zoom Z - Hoogerheide A4 51,196      -- 50,320            98

11 knp Markiezaat-Belgische grens A4 21,497      26,755         25,258            117

MTR telcijfers
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Landsdeel 2001 2020 Absoluut Index

Noord 1,670,750 1,825,282 154,532 109.2

West 7,394,895 8,258,041 863,146 111.7

Oost 3,021,029 3,515,803 494,774 116.4

Zuid 3,892,087 4,179,771 287,684 107.4

Nederland 15,978,761 17,778,897 1,800,136 111.3

Inwoners

Landsdeel 2001 2020 Absoluut Index

Noord 644,396 619,802 -24,594 96.2

West 3,439,047 3,751,718 312,671 109.1

Oost 1,289,609 1,368,944 79,335 106.2

Zuid 1,675,858 1,759,103 83,245 105.0

Nederland 7,048,910 7,499,567 450,657 106.4

Arbeidsplaatsen

4. Uitgangspunten  

4.1 Ruimtelijke ontwikkelingen in de projectomgeving 

Uit analyse van de sociaal-economische modelinvoer is geconcludeerd dat 

deze zonale data voor het NRM Noord-Brabant 3.3.2 overeenkomen met 

de ‘spelregels’ van de gedefinieerde landsdeeltotalen uit het EC 2020 

scenario van het CBS. Om een indruk te krijgen van de omvang van de 

inwoners en arbeidsplaatstotalen per landsdeel zijn onderstaande tabellen 

weergegeven. 

 
Tabel 1 SEGs NRM Noord-Brabant 2001-2020 -inwoners 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 SEGs NRM Noord-Brabant 2001-2020 -arbeidsplaatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een globaal beeld te krijgen van de omvang en ontwikkeling van het 

aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de gemeenten Bergen op Zoom en 

Steenbergen zijn de 2001 en 2020 cijfers in onderstaande tabel 

opgenomen. Hierbij is onderscheidt gemaakt naar de afzonderlijke plaatsen 

binnen de bewuste gemeenten. 

  
Tabel 3 Zonale data ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom SEGs NRM Noord-

Brabant 2001-2020 –inwoners 

 
Absoluut

Gem. Bergen op Zoom Arbpl 2001 Arbpl 2020 Inw 2001 Inw 2020

bergen op zoom 25,883                  26,955                  51,928                   50,937                   

halsteren 2,840                     7,179                     11,393                   18,786                   

Totaal 28,723                  34,134                  63,321                   69,723                   

Groei-index

Gem. Bergen op Zoom Arbpl 2001 Arbpl 2020 Inw 2001 Inw 2020

bergen op zoom 100 104 100 98

halsteren 100 253 100 165

Totaal 100 119 100 110  
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Tabel 4 Zonale data ontwikkeling gemeente Steenbergen 
Absoluut

Gemeente Steenbergen Arbpl 2001 Arbpl 2020 Inw 2001 Inw 2020

de heen 167                        196                        816                         766                         

dinteloord 1,236                     1,399                     6,039                      5,913                      

lepelstraat 604                        334                        2,049                      1,919                      

nieuw vossemeer 230                        372                        2,484                      2,386                      

steenbergen nb 3,573                     4,522                     11,755                   12,042                   

Totaal 5,810                    6,823                    23,143                   23,026                   

Groei-index

Gemeente Steenbergen Arbpl 2001 Arbpl 2020 Inw 2001 Inw 2020

de heen 100 117 100 94

dinteloord 100 113 100 98

lepelstraat 100 55 100 94

nieuw vossemeer 100 162 100 96

steenbergen nb 100 127 100 102

Totaal 100 117 100 99  
 

4.2 Vormgeving wegvakken 

4.2.1. Huidige situatie 

 

Het basisjaar van dit modelsysteem betreft het jaar 2001. In deze situatie 

houdt de A4 op bij Dinteloord (ter hoogte van de kruising met de N268) 

om vervolgens ter hoogte van Bergen op Zoom (aansluiting met A58) weer 

verder te gaan. Het doorgaande verkeer maakt voornamelijk gebruik van 

de N259. Deze provinciale weg kruist Steenbergen aan de oostzijde. De 

N259 is in onderstaand figuur in het rood weergegeven. 

 

De genoemde N259 kenmerkt zich in 2001 als een 2x1 provinciale weg 

voor gemengd verkeer met een snelheidsregime van 80 km/h. Ter hoogte 

van Halsteren is de maximaal toegestane snelheid voor deze doorgaande 

route 50 km/h tot de aansluiting op de noordelijke ringweg bij Bergen op 

Zoom. 

 
Figuur 3: Situatie basisjaar 2001 
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4.2.2. Referentie 

 

Het referentiejaar (autonome situatie) van deze studie is 2020. In de 

autonome situatie maakt de doortrekking van de A4 tussen Bergen op 

Zoom en Halsteren al onderdeel uit van het infrastructurele netwerk. De 

doorgaande route via Steenbergen loopt nog steeds via de N259. 

 

Deze N259 kenmerkt zich, gelijk aan het basisjaar, als een 2x1 provinciale 

weg voor gemengd verkeer met een snelheidsregime van 80 km/h. De 

N259 sluit aan ter hoogte van Dinteloord op de A4 in noordelijke 

rijrichting.  

 

In de nabije omgeving van de projectsituatie zijn geen verdere grote 

infrastructurele wijziging geïmplementeerd. 

4.2.3. Fysieke ingreep 

 

De projectsituatie betreft de realisatie van het gedeelte van de A4 tussen 

Dinteloord en Halsteren. Met realisatie van deze autosnelweg wordt een 

nieuwe doorgaande route gerealiseerd. De nieuwe A4 verbinding is 

gedefinieerd als een 2x2 autosnelweg met een snelheidsregime van 120 

km/h.  

 

Door realisatie van deze nieuwe autosnelweg zal de huidige doorgaande 

route via de N259 sterk ontlast worden. In de projectsituatie zal tevens een 

downgrading van de N259 plaatsvinden naar 60 km/h. Bij Halsteren is een 

downgrading naar 50 km/h geïmplementeerd. 

 

Figuur 4: Project situatie: A4 Dinteloord-Halsteren 2020 
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4.3 Implementatie van het project in het model 

Zoals eerder omschreven zal de nieuwe A4 worden gedefinieerd als een 
autosnelweg met 2x2 rijstroken waarop 120 kilometer per uur gereden mag 
worden. De nieuwe weg buigt ter hoogte van de Steenbergse Vliet naar het 
westen af. De westelijke boog kruist ondermeer de oude N259 en wordt ter 
hoogte van de Zeelandweg-Oost voorzien van een aansluiting op het 
onderliggende wegennet. Daar buigt de omleiding weer terug naar het oosten 
tot Klutsdorp. 

In Figuur 5 is de implementatie van het project in het modelsysteem 

weergegeven. Om het A4 tracé binnen de bestaande infrastructuur te 

realiseren is het onderliggend wegennetwerk op een aantal locaties aangepast. 

 

Figuur 5: Implementatie A4 West variant t.h.v. Steenbergen  

(capaciteitswijzigingen t.o.v. 2020 referentie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de fysieke implementatie van de A4 Steenbergen heeft voor de 

bestaande doorgaande route (N259) ter hoogte van Steenbergen een 

‘downgrading’ plaatsgevonden. De maximaal toegestane snelheid is 

verlaagd van 80 km/h in de autonome situatie naar 60 km/h in de 

projectsituatie. Voor de capaciteitsdefinitie is aangesloten bij de 

linktypering zoals gehanteerd in het model. Zowel het basis- als het 

referentiejaar hanteert een capaciteit op de N259 van 2400 pae/h (bij een 

snelheid van 80 km/h). De capaciteit van overige links met een snelheid 

van 60 km/h bedraagt echter ook 2400 pae/h. Besloten is om voor de 

downgrading van de N259 enkel de snelheid aan te passen. Deze 

snelheidswijziging is in Figuur 6 opgenomen. 

 

Toename capaciteit in projectsituatie 

Afname capaciteit in projectsituatie 
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Figuur 6: Implementatie A4 West variant t.h.v. Steenbergen  (snelheidswijzigingen 

t.o.v. 2020 referentie) 
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5. Instellingen van het verkeersmodel 

Bij de OGM toepassing is gebruik gemaakt van het 
beleidsuitgangspuntendocument van RWS DVS (versie november 2007). In 
dit document wordt een beschrijving gegeven van de uitgangspunten en de 
relevante modelinstellingen, die gebruikt dienen te worden bij regionale 
verkeersmodelstudies, die in opdracht van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat worden uitgevoerd. Het prognosejaar is 2020. 

 
De belangrijkste uitgangspunten uit genoemd beleidsuitgangspuntendocument 
zijn: 

• Omgevingsscenario: European Coördination (EC-) scenario; 

• Hoofdwegennet: alle projecten uit de categorieën 0 en 1 inclusief de 
ZSM1/ZSM2 projecten uit het MIT2007 zijn in 2020 gerealiseerd; en 

• In de referentiesituatie wordt geen prijsbeleid verondersteld. 

 

Doorvertaald naar de A4 toepassing betekent dat in deze studie niet met 

prijsbeleid wordt gerekend in zowel de referentie als de projectsituatie. 

 
De prognosematrices voor de referentie- en de projectsituatie zijn 
opgesteld door middel van toepassing van een volledige OGM toepassing. 
De met het OGM verkregen basisjaar- en prognosematrices zijn uiteindelijk 
toegedeeld binnen de OmniTRANS software. Deze aangeleverde 
toedeelprocedure van het NRM Noord-Brabant versie 3.3.2 maakt gebruik 
van OmniTRANS versie 4.2.27.  
 

De OmniTRANS toedeling kenmerkt zich door de volgende eigenschappen: 

De restdagperiode wordt met een Alles-of-Niets (in reistijd) toedeling 

uitgevoerd. De spitsen worden congestiegevoelig toegedeeld (volume 

averaging (10 iteraties)). Hierbij wordt het vrachtverkeer simultaan 

toegedeeld met het personenverkeer. 

 

Uit analyse van eerdere modelstudies naar de A4 is geconcludeerd dat 

binnen de OmniTRANS toedeling routepaden van het vrachtverkeer als 

gevolg van realisatie van A4 Bergen op Zoom-Halsteren sterk wijzigen. 

Deze sterke routekeuze wijziging resulteert met name in de restdagperiode 

in een sterke overschatting van het vrachtverkeer op de N259 (uitwisseling 

met A17). Bijlage C van dit document bevat een memo van RWS waarin 

bovenstaande problematiek is geanalyseerd.  

 

Ten behoeve van de OmniTRANS toedeling is in de prognosenetwerken 

voor de restdagperiode een beperkte aanpassing doorgevoerd zodat eerder 

genoemde overschatting gecorrigeerd wordt. Dit aspect is ook besproken 

in het uitgangspunten document dat parallel aan dit document is opgesteld 

(zie literatuurlijst). 
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6. Verkeersgegevens 

6.1 Huidige situatie 

Figuur 7 toont de gemodelleerde hoeveelheid motorvoertuigen in het 

basisjaar 2001 van het modelsysteem. Deze figuur toont duidelijk aan dat 

de belangrijkste doorgaande routes van het lange afstandsverkeer vanaf 

het zuidelijke deel van de A4 lopen via de A58 van Bergen op Zoom naar 

Roosendaal-Etten Leur, of naar de A17 richting Zevenbergen. Een deel van 

het verkeer dat rijdt op de A17 reist via de A59 en de A29 richting de 

Randstad. Het merendeel van het verkeer reist echter via de A16. 

 

Op een gemiddelde werkdag rijden per etmaal (doorsnede) op de N259 via 

Steenbergen ruim 8.200 motorvoertuigen. De berekende intensiteiten zijn 

in Figuur 7 weergegeven. 

 
Figuur 7: Basisjaar 2001, Motorvoertuigen etmaalperiode 
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Om de verkregen resultaten specifieker te kunnen beschouwen zijn voor 

vaste locaties de berekende intensiteiten vracht- en personenverkeer naast 

elkaar gepresenteerd. In eerste instantie zijn de resultaten op individuele 

screenlinelocaties gepresenteerd (per screenline, een specifiek telpunt). In 

een tweede analyse zijn de samengestelde screenlines gepresenteerd. Deze 

laatste screenlines zijn opgebouwd uit meerdere individuele tellocaties. 
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De ligging van de individuele screenlines is in Figuur 8 weergegeven. 

 
Figuur 8: Screenlinelocaties toedeelanalyses 2001/2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegvak Wegvaknaam 
1 A29/A59, aansl 23 Willemstad – knp. Hellegatsplein 

2 A16, aansl.20 Randweg Dordrecht – knp. Klaverpolder 
3 N257, Philipsdam 

4 A59, aansl.24 Fijnaart – knp. Noordhoek 

5 A17/A59, aansl.25 Zevenbergen – aansl.26 Moerdijk 
6 N257, Nieuw Vossemeer – Steenbergen 

7 A4, Westvariant ten noorden van Steenbergen 
8 N268, A29- Stampersgat 

9 A17, aansl. Oudenbosch – aansl.23 Stampersgat 
10 A16, aansl.17 Prinsenbeek – knp. Zonzeel 

11 N259, Rondweg Oost Steenbergen 
12 N259, N286 – Steenbergen 

13 N286, thv Schelde Rijnkanaal 
14 A4 , Westvariant ten zuiden van Steenbergen 

15 A17, aansl. Roosendaal West – aansl. 20 Ind. Borchwerf 
16 A58, aansl. 21 Rucphen – aansl.20 Willebrord 

17 A16, knp. Galder – aansl.15 Rijsbergen 
18 A58, aansl.25 Wouwse Plantage – Knp. De Stok 

19 N659, Oesterdam 
20 A4, aansl30. Hoogerheide-aansl.29 Bergen o.Z zuid 

21 N259, Halsteren 
22 A4, Westvariant tussen aansl Halsteren-Steenbergen 
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Scnl ID Screenline naam vracht etm personen etm MVT etm

1 A29/A59, aansl 23 Willemstad – knp. Hellegatsplein 6,120                     27,070                33,200             

2 A16, aansl.20 Randweg Dordrecht – knp. Klaverpolder 21,660                   93,320                114,980           

3 N257, Philipsdam 100                        3,090                  3,190               

4 A59, aansl.24 Fijnaart – knp. Noordhoek 4,650                     21,680                26,340             

5 A17/A59, aansl.25 Zevenbergen – aansl.26 Moerdijk 7,760                     39,470                47,220             

6 N257, Nieuw Vossemeer – Steenbergen 180                        4,560                  4,740               

7 A4, Westvariant ten noorden van Steenbergen nvt nvt nvt

8 N268, A29- Stampersgat 830                        5,690                  6,520               

9 A17, aansl. Oudenbosch – aansl.23 Stampersgat 10,170                   39,550                49,720             

10 A16, aansl.17 Prinsenbeek – knp. Zonzeel 18,400                   63,450                81,850             

11 N259, Rondweg Oost Steenbergen 1,250                     7,940                  9,190               

12 N259, N286 – Steenbergen 1,390                     13,380                14,780             

13 N286, thv Schelde Rijnkanaal 1,050                     14,570                15,620             

14 A4 , Westvariant ten zuiden van Steenbergen nvt nvt nvt

15 A17, aansl. Roosendaal West – aansl. 20 Ind. Borchwerf 9,970                     44,580                54,550             

16 A58, aansl. 21 Rucphen – aansl.20 Willebrord 7,310                     54,460                61,770             

17 A16, knp. Galder – aansl.15 Rijsbergen 16,330                   53,260                69,590             

18 A58, aansl.25 Wouwse Plantage – Knp. De Stok 12,860                   64,520                77,380             

19 N659, Oesterdam 40                          720                     750                  

20 A4, aansl30. Hoogerheide-aansl.29 Bergen o.Z zuid 9,610                     40,710                50,320             

21 N259, Halsteren 980                        8,760                  9,750               

22 A4, Westvariant tussen aansl Halsteren-Steenbergen nvt nvt nvt

NBR332

2001
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Figuur 9: Berekende intensiteiten basisjaar 2001 op screenlinelocaties, 

etmaalperiode, doorsnede, etmaal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Berekende intensiteiten basisjaar 2001 op screenlinelocaties, 

ochtendspits, doorsnede, etmaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figuur 11 is de intensiteit/capaciteit (IC) verhouding voor de wegvakken 

in het basisjaar weergegeven (ochtend- en avondspits). Uit deze figuren 

wordt geconcludeerd dat in de spitsperioden rondom Steenbergen zich 

nauwelijks congestieproblemen voordoen. In deze figuren zijn wel de 

congestielocaties op de A58 (ter hoogte van Roosendaal) en de A16 

waarneembaar. 
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IC verhoudingen basisjaar 2001, ochtendspits    IC verhoudingen basisjaar 2001, avondspits 

Basisjaar 2001
Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow      

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow            

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Distance trace 

(in km)

zuidelijke rijrichting 25.38 23.79 1.07 27.47 23.79 1.15 34.51

noordelijke rijrichting 25.98 24.38 1.07 28.03 24.38 1.15 35.1

Ochtendspits Avondspits

Figuur 11: Berekende IC verhoudingen basisjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de IC verhoudingen zijn tevens de reissnelheden berekend op de A4 

corridor (van knooppunt Sabina t/m knooppunt Markiezaat). De berekende 

gecongesteerde modelreistijden zijn weergegeven in Figuur 12. 

 

Figuur 12: Gecongesteerde reistijden- basisjaar 

 

 

 

 

Ten opzichte van de freeflow situatie ondervindt het verkeer in de 

ochtendspits op het beschouwde tracé een vertraging van ongeveer 7%. In 

de avondspits bedraagt de vertraging ten opzichte van de free flow situatie 

ongeveer 15%. 

 

6.2 Gegevens rechtstreeks uit het verkeersmodel 

6.2.1. Referentie situatie 

 

In de autonome situatie 2020 zijn op de N259, ter hoogte van Steenbergen 

Oost, bijna 13.000 motorvoertuigen geprognosticeerd (etmaal, gemiddelde 

werkdag, doorsnede). Een sterke toename ten opzichte van het basisjaar 

van ongeveer 56%. Naast de toename op de N259, zien we in de 

berekeningen ook forse toenames terug op het omliggende 

hoofdwegennetwerk. Zo is op de A58, tussen Bergen op Zoom en 

Roosendaal, een toename van 37% van de hoeveelheid motorvoertuigen 

berekend. Figuur 13 toont een schematisering van de berekende 

intensiteiten in motorvoertuigen.  

 

I /C  < 0.8 

I /C  > 0.8 

I /C  > 0.9 
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Figuur 13: 2020 referentie, Motorvoertuigen etmaalperiode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De genoemde toename van het aantal motorvoertuigen op de A58 van 

37% wordt in grote mate veroorzaakt door het vrachtverkeer. De 

geprognosticeerde vrachtauto intensiteiten nemen op de A58 met 83% 

toe. Deze toename is niet rechtstreeks het gevolg van een routekeuze 

wijziging ten opzichte van het basisjaar maar van de algehele ontwikkeling 

van het totale vrachtverkeer tussen 2001-2020. Deze ontwikkeling is 

afgeleid in eerdere modelberekeningen met het NRM Noord-Brabant. 

Hierbij is het Regionaal Goederenvervoer Model (RGM) gehanteerd. Dit is 

een door RWS DVS ontwikkeld model om vrachtautomatrices voor een 

specifiek basis- en toekomstjaar op te stellen. Ten behoeve van 

onderliggende studie zijn geen nieuwe vrachtmatrices afgeleid.  

 

Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de 

vrachtverkeermatrices is een korte analyse uitgevoerd. Hieruit is 

geconcludeerd dat de omvang van het vrachtverkeer in de periode 2001-

2020, waarbij alle relaties beschouwd, toeneemt met 78 indexpunten. 

Wanneer het interne, vertrekkende en aankomende vrachtverkeer voor 

West en Midden Noord-Brabant beschouwd wordt is een groei van 56 

indexpunten vastgesteld. 

 

Figuur 14 toont de berekende vrachtintensiteiten voor de 

referentiesituatie 2020. 
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Figuur 14: 2020 referentie, Vrachtmotorvoertuigen, etmaalperiode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw zijn de toedeelresultaten specifieker beschouwd door de 

berekende intensiteiten voor vaste locaties te presenteren. De resultaten 

voor de referentie situatie zijn in onderstaand figuur opgenomen.  

 
Figuur 15: Berekende intensiteiten referentie 2020 op screenlinelocaties, 

etmaalperiode  

2020 autonome situatie

Scnl ID Screenline naam vracht etm personen etm MVT etm

1 A29/A59, aansl 23 Willemstad – knp. Hellegatsplein 11,600                40,360                  51,970                  

2 A16, aansl.20 Randweg Dordrecht – knp. Klaverpolder 38,360                121,700                160,060                

3 N257, Philipsdam 380                     4,510                    4,890                    

4 A59, aansl.24 Fijnaart – knp. Noordhoek 9,180                  33,960                  43,130                  

5 A17/A59, aansl.25 Zevenbergen – aansl.26 Moerdijk 11,120                51,560                  62,680                  

6 N257, Nieuw Vossemeer – Steenbergen 380                     5,800                    6,180                    

7 A4, Westvariant ten noorden van Steenbergen nvt nvt nvt

8 N268, A29- Stampersgat 440                     7,790                    8,230                    

9 A17, aansl. Oudenbosch – aansl.23 Stampersgat 16,510                49,250                  65,750                  

10 A16, aansl.17 Prinsenbeek – knp. Zonzeel 34,490                89,890                  124,380                

11 N259, Rondweg Oost Steenbergen 2,930                  10,020                  12,950                  

12 N259, N286 – Steenbergen 3,370                  19,950                  23,320                  

13 N286, thv Schelde Rijnkanaal 1,580                  19,830                  21,410                  

14 A4 , Westvariant ten zuiden van Steenbergen 2,180                  12,430                  14,610                  

15 A17, aansl. Roosendaal West – aansl. 20 Ind. Borchwerf 15,530                55,570                  71,100                  

16 A58, aansl. 21 Rucphen – aansl.20 Willebrord 14,740                71,820                  86,560                  

17 A16, knp. Galder – aansl.15 Rijsbergen 32,100                74,420                  106,530                

18 A58, aansl.25 Wouwse Plantage – Knp. De Stok 23,590                78,960                  102,540                

19 N659, Oesterdam 40                       670                       710                       

20 A4, aansl30. Hoogerheide-aansl.29 Bergen o.Z zuid 20,270                53,520                  73,790                  

21 N259, Halsteren 1,370                  10,300                  11,670                  

22 A4, Westvariant tussen aansl Halsteren-Steenbergen nvt nvt nvt

NBR332 
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IC verhoudingen referentie 2020, ochtendspits                          IC verhoudingen referentie 2020, avondspits 

Figuur 16: Berekende intensiteiten referentie 2020 op screenlinelocaties, 

ochtendspits 

Scnl ID Screenline naam vracht och personen och MVT och

1 A29/A59, aansl 23 Willemstad – knp. Hellegatsplein 2,050                  8,030                    10,080                  

2 A16, aansl.20 Randweg Dordrecht – knp. Klaverpolder 3,330                  16,410                  19,740                  

3 N257, Philipsdam 80                       690                       770                       

4 A59, aansl.24 Fijnaart – knp. Noordhoek 1,430                  7,170                    8,600                    

5 A17/A59, aansl.25 Zevenbergen – aansl.26 Moerdijk 1,860                  10,200                  12,060                  

6 N257, Nieuw Vossemeer – Steenbergen 40                       610                       650                       

7 A4, Westvariant ten noorden van Steenbergen nvt nvt nvt

8 N268, A29- Stampersgat 10                       220                       220                       

9 A17, aansl. Oudenbosch – aansl.23 Stampersgat 2,210                  7,970                    10,180                  

10 A16, aansl.17 Prinsenbeek – knp. Zonzeel 3,240                  13,290                  16,530                  

11 N259, Rondweg Oost Steenbergen 680                     1,340                    2,020                    

12 N259, N286 – Steenbergen 730                     2,380                    3,120                    

13 N286, thv Schelde Rijnkanaal 200                     2,880                    3,080                    

14 A4 , Westvariant ten zuiden van Steenbergen 870                     3,530                    4,400                    

15 A17, aansl. Roosendaal West – aansl. 20 Ind. Borchwerf 2,120                  8,660                    10,770                  

16 A58, aansl. 21 Rucphen – aansl.20 Willebrord 2,240                  10,310                  12,550                  

17 A16, knp. Galder – aansl.15 Rijsbergen 2,760                  9,380                    12,140                  

18 A58, aansl.25 Wouwse Plantage – Knp. De Stok 3,530                  12,310                  15,840                  

19 N659, Oesterdam -                      70                         80                         

20 A4, aansl30. Hoogerheide-aansl.29 Bergen o.Z zuid 3,340                  9,340                    12,680                  

21 N259, Halsteren 60                       800                       860                       

22 A4, Westvariant tussen aansl Halsteren-Steenbergen nvt nvt nvt

NBR332

2020 autonome situatie

 
 

Onderstaand figuur toont voor de ochtend- en avondspits de 

intensiteit/capaciteit (IC) verhouding voor de wegvakken in de 

referentiesituatie 2020. Deze figuren laten duidelijk zien dat er op de 

doorgaande route N259 capaciteitsproblemen gaan voordoen. Tevens zien 

we in deze figuren de toename van congestielocaties op de A58 

(Roosendaal en Etten-Leur) ten opzichte van het basisjaar.  

 
Figuur 17: Berekende IC verhoudingen referentie situatie 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de IC verhoudingen zijn ook de gecongesteerde en free flow 

reistijden afgeleid op het tracé tussen knooppunt Markiezaat en knooppunt 

Sabina. Het beschouwde tracé bevat beide knooppunten en is 

weergegeven in Figuur 18. 

 

I /C  < 0.8 

I /C  > 0.8 

I /C  > 0.9 
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Referentie 2020
Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow      

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow            

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Distance trace 

(in km)

zuidelijke rijrichting 26.22 20.06 1.31 27.37 20.06 1.36 33.36

noordelijke rijrichting 26.84 20.49 1.31 28.52 20.49 1.39 33.87

Basisjaar 2001
Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow      

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow            

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Distance trace 

(in km)

zuidelijke rijrichting 25.38 23.79 1.07 27.47 23.79 1.15 34.51

noordelijke rijrichting 25.98 24.38 1.07 28.03 24.38 1.15 35.1

Ochtendspits Avondspits

Ochtendspits Avondspits

Figuur 18: Analyse tracé (gecongesteerde) reistijden –referentie situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 19: Gecongesteerde reistijden –referentie situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie van de A4 Bergen op Zoom – Halsteren resulteert in een 

verbetering van de free flow snelheid op het tracé van ruim 3 minuten. 

Voor de gecongesteerde reistijden in de referentie situatie geldt dat deze in 

het algemeen iets hoger liggen dan in de basisjaar situatie.  
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6.2.2. Situatie met het project 

 

In Figuur 20 is een schematisering weergegeven van de geprognosticeerde 

intensiteiten (in motorvoertuigen) voor de A4 variant. In deze figuur valt 

een aantal zaken op. Ten eerste, dat de hoeveelheid (doorgaand) verkeer 

op de N259, ter hoogte van Steenbergen, zeer beperkt is. De nieuwe A4 

verbinding biedt voor dit doorgaande verkeer een sneller alternatief. Op 

deze nieuwe A4 verbinding zijn per etmaal op een gemiddelde werkdag 

(doorsnede) ruim 60.000 MVT berekend 

 

Deze nieuwe verbinding ontlast de overige doorgaande routes op de A58, 

de A17 en de A16.  

 

Figuur 20: 2020 A4 variant, Motorvoertuigen, etmaalperiode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21: 2020 A4 variant, Vrachtmotorvoertuigen, etmaalperiode 

Intensiteit MVT   < 10.000 
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Intensiteit MVT  15.000 - 20.000 
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Intensiteit MVT  25.000 - 30.000 

Intensiteit MVT  30.000 - 35.000 

Intensiteit MVT  35.000 - 40.000 

Intensiteit MVT  40.000 - 45.000 

Intensiteit MVT  45.000 - 50.000 

Intensiteit MVT  50.000 - 55.000 

Intensiteit MVT  > 55.000 

Intensiteit Vracht MVT < 1.000 

Intensiteit Vracht MVT  1.000 -   2.000 

Intensiteit  Vracht MVT  2.000 -   3.000 

Intensiteit Vracht MVT   3.000 -   4.000 

Intensiteit Vracht MVT   4.000 -   5.000 

Intensiteit Vracht MVT   5.000 -   6.000 

Intensiteit Vracht MVT   6.000 -   8.000 

Intensiteit Vracht MVT   8.000 - 10.000 

Intensiteit Vracht MVT 12.000 - 14.000 

Intensiteit Vracht MVT 14.000 - 16.000 

Intensiteit Vracht MVT > 16.000 
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In onderstaand figuur is een verschilplot weergegeven van de berekende 

hoeveelheid motorvoertuigen tussen de project en de autonome situatie. 

Figuur 22 toont duidelijk de routekeuze effecten aan voor het doorgaande 

verkeer. De route via Breda (A16) wordt aanzienlijk ontlast. Tevens zijn 

afnamen terug te zien op de route via de A59, A17 en de A59  richting de 

A29 (Bergen  op Zoom – Roosendaal, knp Noordhoek –knp Sabina). 

 

Duidelijk waarneembaar zijn ook de toenames van de berekende 

intensiteiten op de verbindingen richting Zeeland. Zie bijvoorbeeld de 

toename van de berekende intensiteit op de A58 richting Middelburg. Dit 

resulteert in afnames op de routes via de N57 en N59. 

 

Figuur 22: Verschilplot 2020 A4 variant – 2020 referentie, Motorvoertuigen, 

etmaalperiode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de verkregen resultaten specifieker te kunnen beschouwen zijn voor 

vaste locaties de berekende intensiteiten vracht- en personenverkeer naast 

elkaar gepresenteerd. In eerste instantie zijn de resultaten op individuele 

screenlinelocaties gepresenteerd (per screenline, een specifiek telpunt). In 

een tweede analyse zijn de samengestelde screenlines gepresenteerd. Deze 

laatste screenlines zijn opgebouwd uit meerdere individuele tellocaties. 

 

De ligging van de individuele screenlines is in Figuur 23 weergegeven. 

 

Toename > 10.000 

Toename > 7.500 

Toename > 0 
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Figuur 23: Screenlinelocaties toedeelanalyses 2020/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Figuur 24 zijn 
de berekende 
prognose 
intensiteiten voor zowel de autonome als de projectsituatie weergegeven. 
Het derde gedeelte toont de berekende groei-indices tussen beide 
prognoseberekeningen. Figuur 25 toont de cijfers voor de 
ochtendpitsperiode. 
 
De projectcijfers tonen zeer sterke toenames op de A4 corridor. Door 
realisatie van het A4 project neemt de intensiteit op de A4 ten zuiden van 
Steenbergen (locatie 14) toe met ruim 41.500 motorvoertuigen. Het 
aandeel vrachtverkeer groeit hierbij aanzienlijk sterker dan het aandeel 
personenverkeer. Realisatie van de A4 zorgt voor een snellere noord-zuid 

Wegvak Wegvaknaam 
1 A29/A59, aansl 23 Willemstad – knp. Hellegatsplein 
2 A16, aansl.20 Randweg Dordrecht – knp. Klaverpolder 

3 N257, Philipsdam 
4 A59, aansl.24 Fijnaart – knp. Noordhoek 

5 A17/A59, aansl.25 Zevenbergen – aansl.26 Moerdijk 
6 N257, Nieuw Vossemeer – Steenbergen 

7 A4, Westvariant ten noorden van Steenbergen 
8 N268, A29- Stampersgat 

9 A17, aansl. Oudenbosch – aansl.23 Stampersgat 
10 A16, aansl.17 Prinsenbeek – knp. Zonzeel 

11 N259, Rondweg Oost Steenbergen 
12 N259, N286 – Steenbergen 

13 N286, thv Schelde Rijnkanaal 
14 A4 , Westvariant ten zuiden van Steenbergen 

15 A17, aansl. Roosendaal West – aansl. 20 Ind. Borchwerf 

16 A58, aansl. 21 Rucphen – aansl.20 Willebrord 
17 A16, knp. Galder – aansl.15 Rijsbergen 

18 A58, aansl.25 Wouwse Plantage – Knp. De Stok 
19 N659, Oesterdam 

20 A4, aansl30. Hoogerheide-aansl.29 Bergen o.Z zuid 
21 N259, Halsteren 

22 A4, Westvariant tussen aansl Halsteren-Steenbergen 
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2020 autonome situatie 2020 project vs autonome situatie

Scnl ID Screenline naam vracht etm personen etm MVT etm vracht etm personen etm MVT etm vracht etm personen etm MVT etm

1 A29/A59, aansl 23 Willemstad – knp. Hellegatsplein 21,260                   50,640                71,900             11,600                40,360                  51,970                  183 125 138

2 A16, aansl.20 Randweg Dordrecht – knp. Klaverpolder 29,950                   117,400              147,360           38,360                121,700                160,060                78 96 92

3 N257, Philipsdam 580                        5,160                  5,750               380                     4,510                    4,890                    153 114 118

4 A59, aansl.24 Fijnaart – knp. Noordhoek 3,530                     31,140                34,670             9,180                  33,960                  43,130                  38 92 80

5 A17/A59, aansl.25 Zevenbergen – aansl.26 Moerdijk 10,180                   51,440                61,620             11,120                51,560                  62,680                  92 100 98

6 N257, Nieuw Vossemeer – Steenbergen 1,310                     12,310                13,620             380                     5,800                    6,180                    345 212 220

7 A4, Westvariant ten noorden van Steenbergen 18,920                   32,440                51,360             nvt nvt nvt nvt nvt nvt

8 N268, A29- Stampersgat 380                        7,760                  8,130               440                     7,790                    8,230                    86 100 99

9 A17, aansl. Oudenbosch – aansl.23 Stampersgat 9,870                     43,850                53,720             16,510                49,250                  65,750                  60 89 82

10 A16, aansl.17 Prinsenbeek – knp. Zonzeel 26,570                   85,190                111,750           34,490                89,890                  124,380                77 95 90

11 N259, Rondweg Oost Steenbergen -                         60                       60                    2,930                  10,020                  12,950                  - 1 0

12 N259, N286 – Steenbergen 90                          4,230                  4,320               3,370                  19,950                  23,320                  3 21 19

13 N286, thv Schelde Rijnkanaal 1,320                     18,520                19,840             1,580                  19,830                  21,410                  84 93 93

14 A4 , Westvariant ten zuiden van Steenbergen 19,340                   36,820                56,170             2,180                  12,430                  14,610                  887 296 384

15 A17, aansl. Roosendaal West – aansl. 20 Ind. Borchwerf 8,900                     50,560                59,460             15,530                55,570                  71,100                  57 91 84

16 A58, aansl. 21 Rucphen – aansl.20 Willebrord 14,510                   72,700                87,210             14,740                71,820                  86,560                  98 101 101

17 A16, knp. Galder – aansl.15 Rijsbergen 24,710                   70,000                94,710             32,100                74,420                  106,530                77 94 89

18 A58, aansl.25 Wouwse Plantage – Knp. De Stok 16,990                   78,100                95,090             23,590                78,960                  102,540                72 99 93

19 N659, Oesterdam 30                          600                     630                  40                       670                       710                       75 90 89

20 A4, aansl30. Hoogerheide-aansl.29 Bergen o.Z zuid 29,500                   62,810                92,310             20,270                53,520                  73,790                  146 117 125

21 N259, Halsteren 620                        7,220                  7,850               1,370                  10,300                  11,670                  45 70 67

22 A4, Westvariant tussen aansl Halsteren-Steenbergen 20,220                   40,110                60,330             nvt nvt nvt nvt nvt nvt

NBR332 NBR332 index NBR 332

2020 project A4 Steenbergen

2020 project vs autonoom

Scnl ID Screenline naam vracht och personen och MVT och vracht och personen och MVT och vracht och personen och MVT och

1 A29/A59, aansl 23 Willemstad – knp. Hellegatsplein 2,382                     8,526                  10,907             2,049                  8,031                    10,080                  116 106 108

2 A16, aansl.20 Randweg Dordrecht – knp. Klaverpolder 3,168                     16,790                19,958             3,332                  16,410                  19,742                  95 102 101

3 N257, Philipsdam 87                          618                     705                  81                       691                       772                       108 89 91

4 A59, aansl.24 Fijnaart – knp. Noordhoek 669                        6,229                  6,898               1,430                  7,170                    8,600                    47 87 80

5 A17/A59, aansl.25 Zevenbergen – aansl.26 Moerdijk 1,751                     10,379                12,130             1,857                  10,199                  12,056                  94 102 101

6 N257, Nieuw Vossemeer – Steenbergen 184                        1,394                  1,579               39                       612                       651                       471 228 242

7 A4, Westvariant ten noorden van Steenbergen 2,033                     4,587                  6,620               nvt nvt nvt nvt nvt nvt

8 N268, A29- Stampersgat 9                            330                     339                  6                         215                       221                       166 153 154

9 A17, aansl. Oudenbosch – aansl.23 Stampersgat 1,385                     6,910                  8,295               2,214                  7,967                    10,182                  63 87 81

10 A16, aansl.17 Prinsenbeek – knp. Zonzeel 2,915                     13,316                16,231             3,236                  13,292                  16,527                  90 100 98

11 N259, Rondweg Oost Steenbergen 1                            14                       15                    685                     1,339                    2,023                    0 1 1

12 N259, N286 – Steenbergen 18                          491                     508                  734                     2,382                    3,116                    2 21 16

13 N286, thv Schelde Rijnkanaal 165                        2,763                  2,928               197                     2,884                    3,081                    84 96 95

14 A4 , Westvariant ten zuiden van Steenbergen 2,133                     6,369                  8,501               869                     3,531                    4,400                    245 180 193

15 A17, aansl. Roosendaal West – aansl. 20 Ind. Borchwerf 1,295                     7,790                  9,085               2,116                  8,659                    10,775                  61 90 84

16 A58, aansl. 21 Rucphen – aansl.20 Willebrord 2,076                     10,268                12,344             2,244                  10,307                  12,551                  93 100 98

17 A16, knp. Galder – aansl.15 Rijsbergen 2,703                     9,687                  12,390             2,755                  9,384                    12,139                  98 103 102

18 A58, aansl.25 Wouwse Plantage – Knp. De Stok 2,594                     12,173                14,768             3,526                  12,312                  15,838                  74 99 93

19 N659, Oesterdam 2                            44                       46                    5                         75                         79                         32 59 57

20 A4, aansl30. Hoogerheide-aansl.29 Bergen o.Z zuid 3,701                     10,017                13,717             3,344                  9,338                    12,681                  111 107 108

21 N259, Halsteren 92                          831                     923                  64                       800                       864                       144 104 107

22 A4, Westvariant tussen aansl Halsteren-Steenbergen 2,224                     5,821                  8,045               nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2020 project A4 Steenbergen 2020 autonome situatie

NBR332 NBR332 index NBR 332 

route voor veel verkeer. Op basis van het AON-toedeel principe in de 
restdag zien we derhalve sterke toenames terug. 
 
Intensiteiten op de A59, A17 en A16 nemen af (zie screenlines 4, 9, 10 en 
15). Hier zien we een tegenovergesteld beeld waarbij juist het aandeel 
vrachtverkeer sterker afneemt (rerouting naar A4). 
 
Ook uit deze cijfers volgt dat de berekende intensiteit op de N259 ter 
hoogte van Steenbergen Oost sterk afneemt als gevolg van 
projectrealisatie (zie screenline 11).  
 
Figuur 24: Berekende intensiteiten project- en autonome situatie 2020 op 

screenlinelocaties, etmaalperiode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 25: Berekende intensiteiten project- en autonome situatie 2020 op 

screenlinelocaties, ochtendspits 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast analyse van de toedeelcijfers op individueel telpuntniveau, zijn de 

berekende intensiteiten ook op samengesteld screenline niveau bekeken. In 

Figuur 26 zijn deze hoofdscreenlines weergegeven. Het belangrijkste doel 

van deze analyse is na te gaan hoe de totale hoeveelheid verkeer binnen 

het geanalyseerde gebied zich tussen de verschillende berekeningen 

verhoudt. 

 

Uit eerdere analyses is gebleken dat de routekeuze effecten als gevolg van 

projectrealisatie zich voornamelijk in noord-zuidelijke rijrichting voordoen. 

De hoofdscreenlines zijn daarom in west-oostelijke richting gedefinieerd.  
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2020 autonome situatie 2020 project vs autonome situatie

Screenline ID vracht etm personen etm MVT etm vracht etm personen etm MVT etm vracht etm personen etm MVT etm

screenline 1 51,800                   173,210              225,000           50,340                166,570                216,910                103 104 104

screenline 2 60,390                   236,180              296,570           58,850                228,880                287,730                103 103 103

screenline 3 56,460                   171,180              227,650           54,920                167,190                222,120                103 102 102

NBR332 NBR332 index NBR 332

2020 project A4 Steenbergen

IC verhoudingen project 2020, ochtendspits                          IC verhoudingen project 2020, avondspits 

 
Figuur 26: Screenlinelocaties toedeelanalyses 2020/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 27 toont de omvang van de totale verkeersstromen per 
etmaalperiode die de verschillende screenlines passeren. Uit deze 
berekende modelcijfers kunnen we concluderen dat projectrealisatie 
resulteert in een toename van het verkeer van 2 tot 4 indexpunten. 
Realisatie van het project zorgt ervoor dat nieuwe bestemmingen door 
reizigers gekozen (kunnen) worden. De projectrealisatie zorgt naast een 
sterke routekeuzewijziging van het bestaande verkeer ook voor de 
generatie van nieuw verkeer. 
 
Figuur 27: Berekende intensiteiten project- en autonome situatie 2020 op 

screenlinelocaties  

 
 
 
 
 

Onderstaand figuur toont voor de ochtend- en avondspits de 

intensiteit/capaciteit (IC) verhouding voor de wegvakken in de 

projectsituatie 2020. Deze figuren laten duidelijk zien dat uit de 

berekeningen volgt dat de congestieproblemathiek rondom Steenbergen 

zeer sterk gereduceerd is na realisatie van het project. De verkeersdruk op 

de A4 ten zuiden van Bergen op Zoom neemt wel toe als gevolg van 

projectrealisatie. Dit volgt ook uit de eerder gepresenteerde 

screenlinetotalen. 

 
Figuur 28: Berekende IC verhoudingen project situatie 
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Naast de screenline analyses is het effect van projectrealisatie nagegaan op 

de hoeveelheid afgelegde kilometrage en de voertuigverliesuren. Voor deze 

analyse is een gedeelte van het netwerk geselecteerd waarbij tevens 

onderscheid gemaakt is naar het hoofdwegennetwerk. De geselecteerde 

wegvakken zijn in Figuur 29 weergegeven. 

 
Figuur 29: Selectie wegvakken analyse voertuigkilometrages en -verliesuren 

(geprojecteerd op project netwerk); links volledig netwerk ; rechts: HWN selectie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(de selectie van het HWN is gebaseerd op de snelheidsdefinitie (>=100km)  

 

De voertuigkilometrage is berekend door de wegvakintensiteit te 

vermenigvuldigen met de wegvaklengte. Voor het geselecteerde gebied 

zijn de verkregen producten van deze vermenigvuldiging opgeteld. De 

resultaten staan in Figuur 30. 
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Absolute voertuig kilometrages (*1000) Absolute voertuig kilometrages (*1000)

Ochtend Avond Restdag Etmaal Ochtend Avond Restdag Etmaal

2020 ref 377,300          403,400        2,105,000    2,885,700    299,700          315,000          1,740,400       2,355,100       

2020 var 383,500          412,300        2,142,300    2,938,100    314,200          333,300          1,801,500       2,449,000       

Dagdeel aandelen voertuig kilometrages

Ochtend Avond Restdag Etmaal Ochtend Avond Restdag Etmaal

2020 ref 13.1                 14.0               72.9               100.0            12.7                 13.4                 73.9                 100.0               

2020 var 13.1                 14.0               72.9               100.0            12.8                 13.6                 73.6                 100.0               

Index voertuig kilometrages tov 2020 referentie

Ochtend Avond Restdag Etmaal Ochtend Avond Restdag Etmaal

2020 ref 100                  100                100                100                100                  100                  100                  100                  

2020 var 102                  102                102                102                105                  106                  104                  104                  

vtgkm Noord-Brabant analyse gebied

vtgkm Noord-Brabant analyse gebied

vtgkm Noord-Brabant analyse gebied vtgkm Noord-Brabant HWN analyse gebied

vtgkm Noord-Brabant HWN analyse gebied

vtgkm Noord-Brabant HWN analyse gebied

Absolute voertuigverliesuren (in uren)

Ochtend Avond Restdag (* ) Etmaal Ochtend Avond Restdag (* ) Etmaal Ochtend Avond Restdag (*) Etmaal

2020 ref 721                    915              -                  1,636           557               696               -                 1,254        69                     71                    -               140               

2020 var 616                    799              -                  1,415           506               657               -                 1,163        69                     71                    -               140               

Dagdeel aandelen voertuig kilometrages

Ochtend Avond Restdag Etmaal Ochtend Avond Restdag Etmaal Ochtend Avond Restdag Etmaal

2020 ref 44.1                   55.9             -                  100.0           44.5              55.5              -                 100.0        49.4                  50.6                 -               100.0           

2020 var 43.5                   56.5             -                  100.0           43.5              56.5              -                 100.0        49.3                  50.7                 -               100.0           

Index voertuig kilometrages tov 2020 referentie

Ochtend Avond Restdag Etmaal Ochtend Avond Restdag Etmaal Ochtend Avond Restdag Etmaal

2020 ref 100                    100              100                 100              100               100               100                100           100                   100                  - 100               

2020 var 85                       87                 - 86                 91                 94                 -                 93              99                     100                  - 100               

vtg VU Noord-Brabant HWN analyse gebied

vertraging op kruisingen (voorrang/ rotondes/ VRI)

vertraging op kruisingen (voorrang/ rotondes/ VRI)

vertraging op kruisingen (voorrang/ rotondes/ VRI)

vtg VU Noord-Brabant analyse gebied

vtg VU Noord-Brabant analyse gebied

vtg VU Noord-Brabant analyse gebied vtg VU Noord-Brabant HWN analyse gebied

vtg VU Noord-Brabant HWN analyse gebied

Figuur 30: Voertuigkilometrages  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Figuur 30 blijkt dat de voertuigkilometrage voor de etmaalperiode als 

gevolg van de projectrealisatie toeneemt met 2 indexpunten ten opzichte van 

de autonome situatie. Wanneer enkel het hoofdwegennetwerk beschouwd 

wordt zien we een, grotere toename, van 4 indexpunten. 

 

De toename wordt voornamelijk verklaard uit het feit dat in de autonome 

situatie de doorgaande route, N259, niet als HWN is aangemerkt (snelheid 

<100 km/h). In de projectsituatie is het nieuwe gedeelte van de A4 wel als 

HWN gedefinieerd. 

 

Naast de berekening van de voertuigkilometrages is ook de omvang van de 

voertuigverliesuren voor het geselecteerde gebied afgeleid. De resultaten 

van deze analyse staan in Figuur 31. 

 
Figuur 31: Voertuigverliesuren  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) voor de restdag wordt het verkeer capaciteitsongevoelig toegedeeld, 

Hierdoor wordt voor deze periode van de dag geen verliestijd 

gemodelleerd.  

 

Uit de modelberekening volgt dat realisatie van het project resulteert in een 

daling van het aantal voertuigverliesuren van ongeveer 14 indexpunten op 

etmaalniveau.  
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6.2.3. Verkeerskundige effecten van het project 

 

Algemeen wordt geconcludeerd dat realisatie van het project van grote 

meerwaarde is voor het doorgaande verkeer. Uit analyse van de RSES 

resultaten en de HB matrices blijkt dat het herkomst-bestemmings patroon 

van het locale verkeer rondom Steenbergen (Coropgebied 34) niet of 

nauwelijks wijzigt. De grote voordelen voor dit locale verkeer betreffen 

meer de verbetering van de leefbaarheidskwaliteit (niet verder beschouwd 

in deze verkeerskundige modelstudie). 

 

Voor het doorgaande verkeer (bijv. op de relatie Belgie-Randstad v.v.) 

sorteert de realisatie van het project wel effect. Aanleg van de A4 

resulteert in de keuzemogelijkheid van reizigers voor verder weg gelegen 

bestemmingen. Analyse van deze doorgaande stromen leert dat er 

toename van 3-4 indexpunten is geprognosticeerd. Enerzijds zijn er 

toenames berekend in de omvang van deze doorgaande verkeerstromen. 

Anderzijds resulteert de aanleg van de A4 Dinteloord-Halsteren in een 

grote routekeuze verschuiving van het doorgaand verkeer. Wanneer in de 

autonome situatie nog gekozen werd voor routes via de A16 en de 

A59/A17 blijft in de projectsituatie het doorgaande verkeer rijden op de A4 

richting de A29. Bovenstaand effect is gevisualiseerd in Figuur 32. 

Doorgaand vrachtverkeer reist na projectrealisatie via de A4 in 

tegenstelling tot de A16 route in de referentie situatie. 

 

Figuur 32: Routekeuzewijziging vrachtverkeer project situatie - referentie 
 

 

 
 

Totaal zijn er voor het prognosejaar 2020 op de nieuwe A4 tussen de 

51.000 en 60.000 motorvoertuigen op etmaalniveau gemodelleerd. Het 

berekende vrachtaandeel op de nieuwe A4 verbinding ligt tussen 37 en 

50%. Dit is aanzienlijk hoger dan het vrachtpercentage van al het 

doorgaande verkeer. Het aandeel van dit doorgaande vrachtverkeer zoals 

geanalyseerd op de hoofdscreenlines ligt tussen 20-25% van het totaal 

aantal motorvoertuigen.  

 

Opnieuw zijn de gecongesteerde reistijden berekend voor de situatie met 

project. Het beschouwde tracé (tussen knooppunten Markiezaat en Sabina) 

is in Figuur 33 weergegeven. 

Intensiteit project  > autonome situatie 

Intensiteit project  < autonome situatie 
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Project situatie 2020
Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow      

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow            

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Distance trace 

(in km)

zuidelijke rijrichting 18.87 16.86 1.12 19.45 16.86 1.15 33.73

noordelijke rijrichting 19.28 16.83 1.15 19.7 16.83 1.17 33.65

Referentie 2020
Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow      

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow            

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Distance trace 

(in km)

zuidelijke rijrichting 26.22 20.06 1.31 27.37 20.06 1.36 33.36

noordelijke rijrichting 26.84 20.49 1.31 28.52 20.49 1.39 33.87

Basisjaar 2001
Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow      

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Gecongesteerd 

(reistijd in min)

Freeflow            

(reistijd in min)

verhouding 

gecong/ freeflow

Distance trace 

(in km)

zuidelijke rijrichting 25.38 23.79 1.07 27.47 23.79 1.15 34.51

noordelijke rijrichting 25.98 24.38 1.07 28.03 24.38 1.15 35.1

Ochtendspits Avondspits

Ochtendspits Avondspits

Ochtendspits Avondspits

Figuur 33: Trace analyse gecongesteerde reistijden - project situatie 
 

 
 

Figuur 34: Gecongesteerde reistijden - project situatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Figuur 34 volgt dat een aanzienlijke reistijd verbetering gerealiseerd 

wordt als gevolg van de projectrealisatie. Voor zowel de noordelijke als 

de zuidelijke rijrichting is ten opzichte van de referentie een 

gecongesteerde reistijd verbetering berekend van 7-8 minuten. Dit 

komt neer op een verbetering van ongeveer 30%. 
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7. Verkeerscijfers als invoer  

7.1 Nabewerking verkeersgegevens ten behoeve van 

berekeningen luchtkwaliteit en geluid 

De toedeelresultaten uit OmniTRANS zijn input voor de milieustudies naar 

de kwaliteit van lucht en geluid. Voor deze werkzaamheden is gebruik 

gemaakt van de gebruikershandleiding Verkeerskundige input mileustudies, 

Excel-applicatie (18 april 2008). De resultaten van de OmniTRANS 

toedeling zijn niet direct geschikt als input van de milieustudies. Hiervoor is 

een aantal bewerkingen noodzakelijk.  

 

De genoemde Excel-applicatie hanteert een interpolatie techniek tussen 

basis- en toekomstjaar om verkeersintensiteiten voor specifieke zichtjaren 

af te leiden. Voor de A4 studie Halsteren-Dinteloord is echter sprake van 

een situatie waarbij nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd. De 

interpolatie techniek is in dergelijke situaties niet toepasbaar. In deze 

gevallen is een afwijkende methodiek gedefinieerd waarbij gebruik 

gemaakt wordt van ‘fictieve basisjaren’. 

 

Binnen een fictief basisjaar wordt verondersteld dat de nieuwe 

infrastructuur reeds in het basisjaar is gerealiseerd. Binnen deze methodiek 

wordt op het projectnetwerk de vervoersvraag van het basisjaar, lees de 

basisjaarmatrices, toegedeeld. Hiermee wordt een fictief basisjaar  

verkregen waarop wel een interpolatie voor specifieke zichtjaren kan 

worden uitgevoerd. 

 

De Excel-applicatie hanteert toedeelresultaten voor het basisjaar, de 

referentie situatie (autonome situatie) en de projectsituatie. Voor deze A4 

studie geldt dat ten opzichte van het basisjaar nieuwe infrastructuur is 

gerealiseerd in zowel de referentie- als de projectsituatie. Voor deze studie 

dient daarom een fictief basisjaar voor zowel de referentie als voor het 

project te worden afgeleid. 

  

Met behulp van de beschikbare OmniTRANS setup zijn bovengenoemde 

aanvullende hertoedelingen uitgevoerd, resulterend in twee fictieve  

basisjaar toedelingen.  

 

Naast de toedeelresultaten dient aanvullende informatie aan de applicatie 

te worden aangeboden, te weten: 

- MTR/OWN teldata voor representatieve wegvakken zoals 

personenauto en vrachtauto (uur)intensiteiten voor werk- en 

weekdag, percentage zwaar vrachtverkeer. 

 

De ligging van de genoemde representatieve tellingen is in Figuur 35 

weergegeven. 
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Figuur 35: Ligging representatieve MTR/OWN telpunten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de keuze voor een representatief A4 MTR telpunt is gekeken naar een 

drietal beschikbare tellocaties, te weten de wegvakken Sabina-Fijnaart, 

Hellegatsplein-Willemstad en Bergen op Zoom-Hoogerheide. Gezien het 

feit dat voor de toekomstige situatie niet exact ingeschat kan worden hoe 

groot het aandeel zwaar vrachtverkeer op de nieuwe A4 verbinding zal 

worden is nagegaan welke percentages zwaar vrachtverkeer op genoemde 

drie wegvakken zijn geteld. 

 

Uit de cijfers blijkt dat het aandeel zwaar vrachtverkeer voor de locaties 

niet sterk verschilt. Voor de verdere berekeningen is gerekend met de 

worst case situatie, de situatie met het hoogste aandeel vracht verkeer. Dit 

betekent dat in de berekeningen wegvak Bergen op Zoom - Hoogerheide is 

gehanteerd. 

 

 Verder is nagegaan of voor de toekomstige situatie op de wegvakken van 

de N259 de MTR telpunt kenmerken van het wegvak Lepelstraat-Halsteren 

gehanteerd kan worden. Nagegaan is hoe het aandeel zwaar vrachtverkeer 

zich hierbij verhoudt tot vergelijkbare provinciale wegvakken in de 

nabijheid van de N259. Hierbij is de Tholensbrug N286 beschouwd. 

Onderstaand zijn de  aandelen zwaar vrachtverkeer weergegeven.  

 

 aandeel zwaar vrachtverkeer 

Wegvak A4 rijrichting 1 rijrichting 2 

Sabina-Fijnaart 57% 56% 

Hellegatsplein-Willemstad 56% 55% 

Bergen op Zoom-Hoogerheide 61% 60% 

 aandeel zwaar vrachtverkeer 

Wegvak A4 rijrichting 1 rijrichting 2 

N286 Tholensebrug 31% 31% 

N259 thv Lepelstraat 44% 41% 

A4 Bergen op Zoom - Hoogerheide 

N257 Steenbergen - De Heen 

N257 Rondweg Steenbergen 

N286 Tholensebrug 

N268 Dinteloord – Stampersgat 

N259 Steenbergen 
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Uit deze cijfers volgt dat het aandeel zwaar vrachtverkeer voor de N259 

Lepelstaat-Halsteren aanzienlijk hoger is dan op de Tholensebrug N286. 

Opnieuw wordt gerekend vanuit de worst case benadering. Voor de N259 

wegvakken worden daarom de kenmerken van het wegvak Lepelstraat-

Halsteren toegepast. 

 

In onderstaand figuur zijn de geselecteerde wegvakken voor zowel de 

referentie als de projectsituatie weergegeven. De geselecteerde wegvakken 

zijn met een kleurcodering gerelateerd aan één van de representatieve 

wegvakken uit Figuur 35 

 

Belangrijk is op te merken is dat voor de telpunten A4 en N259 gebruik 

gemaakt is van MTR+ data. Hierbij is voor de A4 een telling uit 2002 

gehanteerd en voor de N259 een telling uit 2007. 

 

Voor de overige tellocaties is gebruik gemaakt van aangeleverde teldata 

van de provincie Noord-Brabant. De teldata voor deze locaties is ook 

afkomstig uit 2006.  

 

In 2004 is de A4 Halsteren-Bergen op Zoom opengesteld. De realisatie en 

openstelling van dit wegvak heeft tot een aanzienlijke verschuiving van de 

verkeersstromen geleid. Het hanteren van een uurverdeling van 

verkeerstromen na openstelling van dit gedeelte geeft daarmee een betere 

representatie van de werkelijkheid. 

 

Figuur 36: Koppeling geselecteerde wegvakken met MTR representatief telpunt 

(links: referentiesituatie, rechts: projectsituatie) 
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7.2 Verkeerscijfers voor Lucht en Geluidsonderzoek 

Het te beschouwen gebied voor de lucht- en geluidberekeningen is 
aangeleverd door RWS Noord-Brabant. Onderstaand is een korte beschijving 
gegeven van de gehanteerde uitgangspunten bij deze gebiedsafbakening. 

Lucht  
In 



 
 
 

 

 

 
 40  NRM Noord-Brabant v.3.3.2 OTB A4 Steenbergen  

Figuur 37 is een buffer om de A4 getekend. De buffer hanteert een afstand 
van ongeveer 1 km rondom de A4. De te analyseren wegen (aangegeven door 
het Expertteam) zijn in het rood weergegeven en betreffen de wegvakken:  

Voor het rijkswegen: 

- A4 aansluiting Dinteloord (incl.) tot aansluiting Halsteren (incl.) 

Ter hoogte van Halsteren 

- Randweg Oost tussen A4 en Steenbergseweg 

Ter hoogte van Steenbergen 

- Westlandse Langeweg (tussen parallelweg A4 - Ligneweg) 

- Zeelandweg Oost vanaf A4 tot Kade 

- Zeelandweg Oost vanaf A4 tot Schansdijk 

- Oosthavendijk vanaf Lindenburghlaan tot Oost Groeneweg 

- Lindenburghlaan van Oosthavendijk tot Nieuwstad 

- Nieuwe parallelweg van Westlandse Langeweg tot Stierenweg 

- Zoekweg van Stierenweg tot Wethouder Bogersstraat 

 

Uit 



 
 
 

 

 

 
 41  NRM Noord-Brabant v.3.3.2 OTB A4 Steenbergen  

Figuur 37 volgt dat de rode wegen verder lopen dan de buffer. Voor de 

rijkswegen geldt dat aan de grenzen van de buffer (zowel noord- en 

zuidzijde) 3 km rijksweg bijgeteld wordt. 
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Figuur 37: Gebiedsafbakening lucht A4 Halsteren-Dinteloord  

 

Geluid  
Voor het akoestisch onderzoek is het gebied grotendeels overgenomen uit het 
oude OTB, aangevuld met een paar extra wegen. Deze aanvullende wegen 
zijn weergegeven in Figuur 38. Voor het akoestisch onderzoek geldt dat de 
werkzaamheden aan de A4 in 2012 starten. De weg wordt opgesteld in 2013. 
De geluidsgegevens worden opgeleverd één jaar voor start van de 
werkzaamheden (2011), en 10 jaar na openstelling van de A4 (2023) 

Figuur 38: Aanvullende wegen akoestisch onderzoek A4 Halsteren-Dinteloord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Buffer rondom A4 van 1 km 

          Te analyseren wegvakken lucht 
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Belangrijk: In de Excel applicatie dienen voor een basisjaar, een referentie 

en een projectsituatie toedeelcijfers te worden opgenomen. Voor deze A4 

studie wordt echter gewerkt met de invoer van fictieve basisjaren 

aangezien we te maken hebben met nieuwe infrastructuur. Hierdoor 

dienen twee afzonderlijke sheets gevuld te worden. De eerste applicatie 

bevat de cijfers voor de referentiesituatie. De kolommen voor het basisjaar 

zijn hier gevuld met de fictieve basisjaar toedeelcijfers gebaseerd op het 

referentienetwerk. De kolommen voor de referentie en de projectsituatie 

bevatten beide de data van de referentiesituatie!! 

 

De tweede sheet bevat de cijfers voor de projectsituatie. De kolommen 

voor het basisjaar zijn hier gevuld met de fictieve basisjaar toedeelcijfers 

gebaseerd op het projectnetwerk. De kolommen voor de referentie en de 

projectsituatie bevatten beide de data van de projectsituatie!! 

 

Naast het vullen van de Excel-applicatie voor de A4 studie ten behoeve van 

de lucht- en akoestische vervolgstudies, zijn de geselecteerde wegvakken 

gekoppeld aan het Nationale Wegenbestand (NWB). Met deze koppeling is 

een relatie gelegd tussen de NRM wegvakintensiteiten (van de 

geselecteerde wegvakken) en de geografisch correcte ligging uit het NWB. 

Tevens is hiermee een koppeling gelegd met de unieke wegvakID waarde 

uit het NRM.  

 

Uitgangspunt bij deze koppeling is het NWB van het jaar 2004 geweest. 

Dit NWB bevat immers ook al het A4 tracé Halsteren-Bergen op Zoom. 

Aan dit NWB netwerk is het A4 tracé Dinteloord-Halsteren toegevoegd.  

 

Hierbij is een uitsnede van het projecttracé gemaakt uit het NRM 

modelnetwerk. Vervolgens is deze uitsnede gekoppeld aan het NWB 2004. 

In Figuur 39 is de uitsnede van de A4 in het rood weergegeven. 

Projectrealisatie resulteert ook in een aanpassing van omliggende 

infrastructuur. In genoemd figuur zijn ook de gewijzigde (NWM) 

netwerklinks en nieuwe (parallel) infrastructuur in het rood weergegeven. 

 

Figuur 39: Koppeling van geselecteerde wegvakken aan het NWB t.b.v. lucht- 

en akoestisch onderzoek.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       NWB 2004 

       Uitsnede A4 (afkomstig uit NRM) + 

 overige gewijzigde infrastructuur  
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De opgestelde GIS kaarten met het NWB2004 wegennetwerk voor de 

referentie en projectsituatie (aangevuld met de infrastructuur 

ontwikkeling) zijn vervolgens geaggregeerd tot ‘verkeerskundig 

gesegmenteerde wegvakken’. Concreet betekent dit dat het 

detailniveau van het modelnetwerk is overgezet naar de NWB 

wegvakselectie. Gevolg van deze bewerking is dat een rechtstreekse 

koppeling tussen het NWB en de verkeerskundig gesegmenteerde GIS 

kaarten niet meer mogelijk is. Opeenvolgende NWB links met 

verschillend wegvakID krijgen een nieuw ID nummer (Sheet_ID) 

waarmee een koppeling met de Excel applicatie wordt gerealiseerd. 

 

Om toch een NWB koppeling te kunnen maken is een conversie 

bestand opgesteld. Dit bestand bevat voor alle geselecteerde NWB links 

de bijbehorende Sheet_ID nummering. Voor tweerichtingslinks 

betekent dit dat voor een specifiek NWB wegvak zowel de sheet_ID’s 

voor de heen- en terug richting zijn vastgelegd. Op deze wijze kan  

eenvoudig data op doorsnede niveau worden opgesteld en 

geanalyseerd. 
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Bijlage A Het verkeersmodel  

A.1 Inleiding 

De voor de diverse fasen van het planproces bij RWS benodigde 

verkeerscijfers worden gegenereerd met verkeersmodellen. Deze modellen 

zijn deels gebaseerd op verkeerscijfers die verkregen zijn met behulp van 

meetlussen op het hoofdwegennet en op de overige wegen, maar de 

modeluitkomsten worden ook ten behoeve van lucht – en 

geluidsonderzoek nog aangevuld met gegevens die uit deze meetlussen 

afkomstig zijn – zoals de verdeling van het vrachtverkeer naar de 

categorieën licht en middelzwaar en zwaar, of de omrekening van een 

gemiddelde werkdag naar een gemiddelde weekdag. 

De standaard werkwijze bij RWS is om het Nieuw Regionaal Model (NRM) 

te gebruiken voor het maken van verkeersprognoses.  

A.2 Het Nieuw Regionaal Model (NRM) 

Het NRM van RWS stelt mobiliteitsprognoses op voor het personenvervoer 

over de weg en voor de andere modaliteiten (trein, bus, tram of metro en 

langzaam verkeer). Met deze prognoses kan inzichtelijk worden gemaakt 

wat het effect van allerlei factoren zoals de omvang en leeftijdsopbouw 

van de bevolking, de ruimtelijke spreiding van wonen en werken, de 

economische ontwikkeling en de kwaliteit en kosten van de verschillende 

vervoerssystemen kan zijn op het toekomstige personenvervoer. Het NRM 

houdt wel rekening met ontwikkelingen in het goederenverkeer -

vrachtauto’s leggen beslag op wegcapaciteit en hebben daarmee invloed 

op de reistijden ook voor het autoverkeer. 

Het NRM is vooral bedoeld voor de strategische en tactische afweging op 

regionaal niveau van verschillende beleidspakketten zoals infrastructurele 

maatregelen. Dat betekent dat het model geschikt is voor de 

beantwoording van de vraag of de infrastructuur moet worden aangelegd 

(of algemener: of de maatregel genomen moet worden) en van de vraag 

waar de infrastructuur moet worden aangelegd (of algemener: welke 

maatregel moet worden genomen). 

Wat het NRM hiervoor in beeld brengt, is de samenhangende invloed van 

algemeen maatschappelijke en sociaal - demografische ontwikkelingen, 

beleid op het gebied van personenvervoer en specifieke veranderingen in 

het vervoer zelf. Daarmee is na berekeningen van het NRM antwoord te 

geven op zeer gelaagde vragen.  

A.2.1 Invoer 

Om tot zo’n prognose te komen, zijn die meetbare invloeden opgesplitst 

en ondergebracht in omgevings- en beleidsscenario’s. Deze scenario’s 

dienen als variabele input voor het NRM. 

De omgevingsscenario’s (onder andere van het Centraal Planbureau) laten 

zien wat de ontwikkelingen zullen zijn van de belangrijke demografische en 

sociaal-economische factoren. Gegevens met betrekking tot deze factoren 

worden ruimtelijk ingedeeld in een groot aantal zones, die geheel 

Nederland en het aangrenzende buitenland bestrijken. Met het NRM kan 
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worden geraamd welke invloed deze ontwikkelingen op het 

personenvervoer kunnen krijgen.  

Beleidsscenario’s geven aan hoe mogelijk toekomstig beleid er uit zal zien – 

bijvoorbeeld welke wegverbreding onderwerp van studie is. Met het NRM 

wordt dan bepaald hoe het toekomstige beleid het verkeerssysteem, en dus 

ook het personenvervoer kan beïnvloeden. Bij een beleidsscenario kunnen 

we twee vormen onderscheiden. Allereerst is er de referentiesituatie; dat is 

toekomstige situatie zonder nieuw beleid. Het is gebruikelijk om in een 

dergelijk scenario alle beleidsmaatregelen waarover reeds besluitvorming 

heeft plaatsgevonden op te nemen. De tweede vorm noemen we een 

beleidsoptie. Ten opzichte van het referentiescenario krijgt het scenario er 

dan een of meer beleidsmaatregelen bij. Het doel van de prognose is dan 

het te verwachten effect van deze specifieke maatregelen te schatten. 

Bijvoorbeeld wat een verhoogde benzineprijs zou betekenen voor het 

autogebruik – of wat de gevolgen voor bijvoorbeeld de verkeersafwikkeling 

of de luchtkwaliteit zijn van een wegverbreding. 

 

Naast deze door beleid variabele input zijn natuurlijk de kenmerken van de 

verschillende vervoersmogelijkheden van belang. Hoeveel tijd kost het om 

de bestemming met de auto te bereiken of met de trein of bus? En: hoe 

vaak moet je overstappen als je met het openbaar vervoer reist; wat zijn de 

wachttijden vanaf de halte of het station? Een deel van deze kenmerken 

wordt overigens ook door het beleid beïnvloed: de reistijden met de auto 

hangen af van de beschikbare wegcapaciteit. 

 

A.2.2 Werking van het NRM 

De manier waarop het NRM de berekeningen uitvoert is gebaseerd op de 

zogeheten micro economische nutstheorie: huishoudens of personen kiezen 

dat alternatief dat voor hun het hoogste nut heeft. Daniel McFadden heeft 

voor het verder ontwikkelen van deze theorie tot het concept van random 

utility models (de klasse modellen waar het NRM toe behoort) in het jaar 

2000 de Nobelprijs voor de economie gekregen.  

Keuzes worden gemodelleerd op het niveau waarop ze worden gemaakt: 

autobezit bijvoorbeeld op het niveau van het huishouden, de beslissing wel 

of niet een verplaatsing te maken op het niveau van personen. 

In het model kunnen wijzigingen optreden in routekeuze, de keuze van het 

vertrektijdstip (voor autobestuurders), vervoerwijzekeuze, 

bestemmingskeuze en in de keuze van het aantal verplaatsingen dat men 

maakt. Het laatste is bijvoorbeeld afhankelijk van de autobeschikbaarheid 

(die ook in het model wordt gemodelleerd). Door drukte op de weg 

veranderen de reistijden in het model, daardoor kunnen veranderingen 

optreden in de routekeuze, de keuze van het vertrektijdstip en uiteindelijk 

ook in de keuze van de vervoerwijze of de bestemming. 

Het NRM is zoveel als mogelijk gebaseerd op waargenomen gedrag 

(kenteken enquêtes, CBS statistieken, verkeerstellingen e.d.). 

Voor de doorvertaling van prognoses voor het goederenvervoer voor al de 

modaliteiten naar regionale prognoses van vrachtverkeer over de weg is de 

systematiek van het Regionaal Goederenvervoer Model ontwikkeld. De 

hoeveelheid vrachtverkeer in Nederland voor de onderscheiden relaties op 

landelijk niveau is daarvoor invoer – maar in het RGM vindt een regionale 

verbijzondering plaats die onder andere rekening houdt met de ruimtelijke 
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verdeling van woningen en werkgelegenheid in de regio. Het resultaat van 

dit model wordt in de toedeling van het verkeer door het NRM 

meegenomen – het vrachtverkeer heeft dus ook invloed op de hoeveelheid 

congestie die het model voorspelt.  

Belangrijk is verder dat het NRM een groeifactormodel is. Uit toepassing 

van het NRM voor een basisjaar en een prognosejaar worden groeifactoren 

afgeleid per dagdeel, per relatie, verplaatsingsmotief en vervoerwijze. Met 

gebruikmaking van al de beschikbare empirische gegevens 

(verkeerstellingen, het Mobiliteitsonderzoek Nederland en eventueel 

gehouden kentekenenquêtes)wordt voor het basisjaar het 

verplaatsingspatroon bepaald voor de verschillende dagdelen, 

vervoerwijzen en verplaatsingsmotieven. Door deze te combineren met de 

groeifactoren ontstaat het beeld voor het verplaatsingspatroon voor het 

prognosejaar. De autoverplaatsingen worden vervolgens toegedeeld aan 

het wegennetwerk. 

 

Als gevolg van een wegverbreding kunnen er de volgende effecten 

optreden in het model: 

• Doordat er minder congestie zal zijn na de maatregel omdat er meer 

wegcapaciteit beschikbaar is kunnen automobilisten die bij eerdere 

gelegenheid via een andere route waren gaan rijden nu weer over dit 

traject gaan rijden – dit resulteert in verkeersaantrekkende werking van 

het project. Overigens zou dit kunnen betekenen dat er minder verkeer 

zal rijden via de overige wegen. 

• Doordat er minder congestie zal zijn na de maatregel zullen sommige 

automobilisten die voor of na de spits waren gaan rijden om de file te 

vermijden weer terug keren naar de spits – dit leidt niet tot meer 

autokilometers op het traject. 

• Mogelijk waren er automobilisten die de file zo hinderlijk vonden dat ze 

gebruik zijn gaan maken van het openbaar vervoer. Nu de file als 

gevolg van de verbreding verminderd zouden ze ervoor kunnen kiezen 

om weer met de auto te gaan rijden – dit leidt dus tot 

verkeersaantrekkende werking. 

• Op de lange termijn, is het denkbaar dat de verbeterde bereikbaarheid 

die het gevolg is van de wegverbreding er toe zal leiden dat mensen 

bijvoorbeeld van baan veranderen waardoor hun woon – werk verkeer 

nu verloopt via het projecttracé. In het algemeen is er dan dus sprake 

van een keuze voor andere bestemmingen. Ook in die gevallen is er dus 

sprake van verkeersaantrekkende werking. 

A.2.3 Uitvoer 

Binnen het NRM zijn alle belangrijke vervoerwijzen en 

verplaatsingsmotieven onderscheiden: van autobestuurder tot 

buspassagier, en van woon-werkverkeer tot sociaalrecreatief vervoer. Voor 

al deze categorieën zijn aparte deelmodellen beschikbaar en er kunnen 

derhalve per categorie berekeningen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het 

aantal gemaakte reizen of kilometers per combinatie van vervoerwijze en 

motief.  

Daarnaast is het autoverkeer van en naar de in het model onderscheiden 

zones per dagdeel (ochtendspits 7.00-9.00, avondspits 16.00-18.00 en de 

rest van het etmaal) toe te delen aan het autonetwerk. Zodoende kan een 
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tabel of een kaart de omvang van de stromen, de reistijden voor het 

autoverkeer of de optredende filehinder weergeven.  

A.2.4 Kwaliteit van het model 

De modellen binnen het NRM zijn voor wat betreft de gehanteerde 

methodes vrijwel gelijk aan die van het Landelijk Model Systeem verkeer en 

vervoer (LMS) dat voor toekomstverkenningen en het evalueren van 

strategische beleidsopties wordt gebruikt. Bij een NRM worden de 

modellen speciaal geschikt gemaakt voor toepassing in een regio, met een 

gedetailleerde gebiedsindeling en met gedetailleerde verkeers – en 

vervoernetwerken. Alle NRM’s leveren samen een gedetailleerd 

landsdekkend beeld op. 

Het LMS wordt niet alleen door RWS DVS gebruikt maar ook door het CPB 

(bijvoorbeeld bij Lange termijn verkenningen) en het MNP/RIVM 

(bijvoorbeeld bij het doorrekenen van opties voor de Vijfde Nota 

Ruimtelijke Ordening). 

De prognoses van het NRM zijn uiteraard zo nauwkeurig mogelijk. Maar 

zoals bij alle modellen is een bepaalde mate van onzekerheid onvermijdelijk 

– al was het maar omdat er behoorlijk veel onzekerheid is rondom de 

economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen van de bevolking. 

Bovendien blijft elk model een vereenvoudiging van de werkelijkheid – bij 

de bouw van het NRM is onderzocht welke kenmerken van personen, 

huishoudens, hun omgeving of het verkeers – en vervoersysteem 

verklarend zijn voor het gedrag – er is echter geen garantie dat al de 

factoren die van invloed zijn in de modellen zijn opgenomen. 

Het NRM is ontworpen om de verkeersbelastingen op het 

hoofdwegennetwerk zo goed mogelijk te kunnen voorspellen – zowel de 

gebiedsindeling (de “zones”) als het netwerk (de wegen) zijn daartoe 

gedetailleerd opgenomen. 

 

In 1996 is de kwaliteit van het LMS (het vrijwel identieke Landelijke Model 

Systeem) getoetst. Het instituut Transport Research Laboratory, gelieerd 

aan het Britse Ministerie van Transport, voerde een audit uit. De conclusie 

was dat het LMS volgens de laatste wetenschappelijke inzichten is gemaakt 

en dat de omvang van de effecten van een aantal maatregelen die het LMS 

voorspelt redelijk in lijn zijn met daaromtrent beschikbare kennis uit andere 

bronnen.  

 

Bij de overgang naar een nieuw basisjaar worden de deelmodellen van het 

NRM en het LMS met statistische methoden geschat op basis van 

waargenomen verplaatsingsgedrag (die informatie is beschikbaar in het 

Mobiliteitsonderzoek Nederland).  

Daarnaast wordt altijd getoetst hoe goed het model in staat is de 

werkelijke ontwikkelingen te voorspellen. Daarbij wordt met name 

gekeken naar de ontwikkelingen van de aantallen verplaatsingen en de 

afgelegde kilometrages voor de verschillende verplaatsingsmotieven en de 

verschillende vervoerwijzen. Eventuele verschillen leiden dan weer tot 

wijzigingen in de volgende versie van de modellen. 

Recent is een in 1986 met het LMS gemaakte voorspelling voor het jaar 

1996 vergeleken met de werkelijke ontwikkelingen in die periode. Na 

correctie voor de andere ontwikkelingen in de mobiliteit beïnvloedende 

factoren in de werkelijkheid dan destijds was verondersteld (bijvoorbeeld 
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een andere ontwikkeling van de omvang van de bevolking) bleek de 

kwaliteit van de gemaakte voorspelling goed te zijn. Alleen de groei van 

het sociaal recreatieve verkeer werd door het model onderschat. Die 

constatering heeft geleid tot een nieuwe versies van het LMS (versie 7) en 

het Groeimodel van het NRM (OGM versie 4) waarin het inkomen als 

verklarende factor is meegenomen. 

 

Een ander belangrijk kwaliteitsaspect is transparantie : het NRM is 

uitgebreid technisch gedocumenteerd. 

A.2.5 Kwaliteit van toepassingen 

Binnen RWS zijn afspraken gemaakt hoe de modelinstellingen moeten zijn 

bij de toepassing van het NRM ten behoeve van een projectstudie en welke 

omgeving – en beleidsscenario’s gehanteerd moeten worden. Deze 

uitgangspunten staan beschreven in een document dat door DGP wordt 

vastgesteld – het zogeheten modeluitgangspuntendocument. 

 

Er vinden diverse kwaliteitscontroles plaats gedurende de verschillende 

fasen van het planproces. Bovendien is er sprake van verschillende 

collegiale toetsen. Het gehele proces wordt op dit moment beschreven in 

een apart kwaliteitsdocument. Ter illustratie van de inhoudelijke controles 

die op de verkeerscijfers worden uitgevoerd staan hieronder enige 

voorbeelden. 

 

Aspect 

Is van het juiste uitgangspuntendocument uitgegaan ? 

Welke versie van het NRM (of ander verkeersmodel) is gebruikt ? 

Welke  zonale gegevens behorend bij welk scenario zijn gebruikt ? 

Zijn de juiste ruimtelijke plannen in de projectomgeving meegenomen ?  

Het netwerk voor de referentie situatie wordt gecheckt op consistentie 

met uitgangspunten 

Controleren of het project op de juiste wijze in het netwerk is 

opgenomen  

Zijn de capaciteitsverschillen conform de maatregel ? 

Is uitgegaan van de juiste snelheden ? 

Staan de effecten op al het verkeer in het etmaal in verhouding tot de 

genomen maatregel ? 

Zijn de effecten op het vrachtverkeer plausibel in relatie tot de 

maatregel ? 

Zijn de effecten op al het verkeer in de spitsen plausibel in relatie tot de 

maatregel ? 

Waar staan de files in de situatie zonder project – is dat een plausibel 

beeld ? 

Is het file oplossend vermogen van de maatregel plausibel ? 

 

Indien er (bij voorkeur niet vanwege de noodzaak tot consistentie van 

verschillende planstudies) ten behoeve van de projectstudie een verfijning 

heeft plaatsgevonden dan dient die in een apart document beschreven te 

worden conform de sjablonen die daarvoor door AVV zijn ontwikkeld – dit 

document moet als bijlage bij dit rapport worden gevoegd. 
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Bijlage B Uitgangspunten voor de ruimtelijk economische 

ontwikkeling van Nederland en landelijke beleid 

B.1 Uitgangspunten omgeving 

Door het CPB worden om de 5 à10 jaar lange termijn scenario’s gemaakt voor 
de ontwikkeling opgesteld voor Nederland, die alternatieve toekomstbeelden 
of scenario’s schetsten. In de EFO 1 -studie zijn drie scenario’s ontwikkeld. 
Hierin zijn voor 5 belangrijke kernthema’s, driving forces genoemd, 
veronderstellingen gedaan op 
het gebied van: 

• internationale economische-politieke ontwikkelingen, 
• demografische trends, 

• sociaal-culturele factoren, 

• technologische ontwikkeling, 
• economische trends. 

 
Per scenario wordt gestreefd naar consistente uitgangspunten van de vijf 
factoren. Binnen Verkeer en Waterstaat wordt het European Coördination 
scenario(EC) 2 gehanteerd bij het uitvoeren van regionale verkeersstudies met 
prognoses voor de ontwikkeling van het verkeer in 2020. 

 
In EC speelt beleidscoördinatie een belangrijke rol. Aan solidariteit en sociale 
cohesie wordt groot belang gehecht. Er treedt een verdergaande Europese 
integratie op volgens het ‘meer snelheden’-model. Mondiaal is er zeker een 
isolationisme tussen de blokken in de wereld. Vergeleken met GC is het beeld 
iets minder gunstig. Een wereldwijde specialisatie met alle voordelen van dien 
wordt bemoeilijkt door het naast elkaar bestaan van economische blokken in 
de wereld. Bovendien verloopt kennisdiffusie in dit scenario wat minder vlot. 
Het BBP groeit in Nederland met 2.75% per jaar. De bevolkingsgroei is in dit 
scenario met 0.5% per jaar het hoogst. De groei van het BBP per hoofd van de 
bevolking ligt dus ruwweg midden tussen de beide andere scenario’s. 

 

In onderstaande tabellen staan de zonale data van het NRM Noord-

Brabant v3.3.2 onderverdeeld naar de vier landsdelen. 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om onderstaand figuur zijn de CPB landsdeeltotalen voor EC scenario 

gegeven. Deze figuur bevat tevens een vergelijking met de eerder 

gepresenteerde NRM Noord-Brabant totalen. 

Correctie toewijzing Lingewaal

NRM Noord-Brabant 3.3.2

Landsdeel 2001 2020 Absoluut Index

Noord 1,670,750 1,825,282 154,532 109.2

West 7,394,895 8,258,041 863,146 111.7

Oost 3,021,029 3,515,803 494,774 116.4

Zuid 3,892,087 4,179,771 287,684 107.4

Nederland 15,978,761 17,778,897 1,800,136 111.3

Landsdeel 2001 2020 Absoluut Index

Noord 644,396 619,802 -24,594 96.2

West 3,439,047 3,751,718 312,671 109.1

Oost 1,289,609 1,368,944 79,335 106.2

Zuid 1,675,858 1,759,103 83,245 105.0

Nederland 7,048,910 7,499,567 450,657 106.4

Inwoners

Arbeidsplaatsen
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absoluut verschil Index 

provincie 2000 2020   2020 NRM NBR332/ EC   2020 NRM NBR332/ EC

Noord 1,656,942           1,825,283                      -1 100.0                                

West 7,341,181           8,258,039                      2 100.0                                

Oost 2,996,773           3,515,803                      0 100.0                                

Zuid 3,869,051           4,179,760                      11 100.0                                

Nederland 15,863,947        17,778,885                    12 100.0                                

absoluut verschil Index 

landsdeel 2000 2020   2020 NRM NBR332/ EC   2020 NRM NBR332/ EC

Noord 612,568              619,802                         0 100.0                                

West 3,259,170           3,751,719                      -1 100.0                                

Oost 1,206,724           1,368,943                      1 100.0                                

Zuid 1,586,129           1,759,101                      2 100.0                                

Nederland 6,664,591           7,499,565                      2 100.0                                

Inwoners European Coordination (EC) scenario

Arbeidsplaatsen European Coordination (EC) scenario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 Beleidsuitgangspunten 

Beschrijving op hoofdlijnen van de veronderstellingen m.b.t. het landelijke 

beleid 

 

Hier komen de uitgangspunten aan de orde, die te maken hebben met 

verkeer- en vervoerbeleid. Voor de meeste onderdelen van het beleid, zoals 

bijvoorbeeld parkeren, geldt dat de invulling slechts in algemene termen in de 

grote beleidsnota’s geduid wordt. Om te kunnen rekenen aan beleid moet het 

concreter zijn. Voor de infrastructuur dient het MIRT, dat jaarlijks wordt 

geactualiseerd, als uitgangspunt. Voor de overige onderdelen is aangesloten bij 

de vertaling van het beleid, die is gehanteerd door de planbureaus in de EFO-

studie. Voor de onderdelen parkeerrestricties, tarieven trein en 

mobiliteitsmanagement zijn de uitgangspunt in de loop der jaren in overleg 

met DGP enigszins bijgesteld. Een speciaal onderwerp vormt het prijsbeleid. De 

invulling van dit beleidsonderwerp is nog sterk in ontwikkeling.  

 

Infrastructuur 

Voor het hoofdwegennet is uitgangspunt dat alle projecten uit de categorieën 

0 en 1 en ZSM 1 en 2 uit het vigerende MIRT in het autonetwerk worden 

opgenomen. Voor infra-projecten, die duidelijke samenhang hebben met het 

project, dat onderwerp is van studie, moet in overleg met DGP beoordeeld 

worden of deze wel of niet in de referentiesituatie moeten worden 

meegenomen! 

 

Alle MIRT projecten categorie 0 en 1, die uiterlijk in 2020 gerealiseerd zullen 

zijn inclusief alle ZSM-1 en ZSM-2 projecten worden meegenomen in het 

autonetwerk. Als basis geldt hier het MIRT 2007. Uiteraard moeten ook alle 

realisaties tussen basisjaar en 2007 worden geïmplementeerd. 

 

 

Prijsbeleid auto 

Voor deze studie is een 2020 situatie zonder prijsbeleid doorgerekend. 

Dit komt neer op de volgende (belangrijkste) modelinstellingen. 
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Beleidsinstellingen Basisjaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsinstellingen Prognosejaren: 
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Modelinstellingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goederenvervoerbeleid 
In het EC scenario is rekening gehouden met een ten opzichte van de eerdere 
referentie beperktere inzet van Transport in Balans(TIB). Voor 2020 betekent 
dit een reductie van 10% op de 2020 EC-vrachtmatrix. Deze reductie wordt 
uniform (op alle relaties) toegepast. 
 
Opmerking: Binnen deze studie zijn analyses en werkzaamheden op de 
aangeleverde vrachtmatrices uitgevoerd. 

B.3 Uitgangspunten in detail 

Voor meer detail over de gehanteerde modelinvoer en –instellingen  

wordt verwezen naar het volgende document van RWS DVS: 

 
Uitgangspuntendocument regionale verkeersstudies 
(versie Definitief, november 2007) 
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Bijlage C Analyses  

C.1 Analyse routekeuze vrachtverkeer 

(memo RWS Noord-Brabant) 


