
openbaar vervoer | mobiliteitsmanagement | infrastructuur | parkeren | verkeersmanagement | fiets

h e t  g ro o t s t e ,  o n a f h a n k e l i j k e  p l a t f o r m  v o o r  v e r k e e r s t o e p a s s i n g e n  e n  m o b i l i t e i t s o p l o s s i n g e n

Verkeer in beeld

#0
1 

fe
br

ua
ri 

20
12

ja
ar

ga
ng

 6

Fietsparkeren aan vooravond regulering | Bereikbaarheid en parkeren bij super-
markten | Vervoer wordt elektrisch, gevarieerd en slimmer | Restcapaciteit infra 
maatgevend | Aanleg N207 maakt files verleden tijd | Lichtmanagementplatform 
maakt OVL-areaal inzichtelijk | Open source quick scan verkeersmodel



30     31 #01 - februari 2012

openbaar vervoer | mobiliteitsmanagement | infrastructuur | parkeren | verkeersmanagement | fiets openbaar vervoer | mobiliteitsmanagement | infrastructuur | parkeren | verkeersmanagement | fiets 

vib    verkeer in beeld

Figuur 1. Fout afhankelijk van complexiteit. Naar Alonso, W. 

1968. Predicting best with imperfect data. Journal of the 

American Institute of Planners, 34:4, 248-255

Onderzoeksfundament

De auteurs hebben de overtuiging dat een 

simplificatie niet noodzakelijkerwijs tot een ver-

slechtering van modelresultaten leidt, maar zelfs 

kan samengaan met een kwaliteitsverhoging als 

een nauwkeuriger studie wordt gemaakt van 

gerealiseerd verplaatsingsgedrag. Deze fysische 

benadering lag aan de basis van onderzoek 

aan de Universiteit Twente waarin met behulp 

van recente data, met name van het Mobiliteits 

Onderzoek Nederland (MON), de onderdelen 

van het klassieke verkeersmodel opnieuw onder 

de loep zijn genomen. Het gaat in essentie om 

verkeersgeneratie, tripdistributie, modal split en 

routekeuze. De insteek daarbij is altijd geweest te 

komen tot empirische wetmatigheden die input 

kunnen zijn voor snelle, aggregate verkeersmo-

dellen. 

De studie naar verkeersgeneratie is onder 

andere verwerkt in CROW publicatie 256, over 

de verkeersgeneratie van woon- en werkgebie-

den. De studie naar routekeuze is onder andere 

gepresenteerd op het CVS van 2009. De studie 

naar modal split is verwerkt in een studie voor de 

gemeente Almelo. De studie naar tripdistributie 

heeft onder andere geleid tot een hoofdstuk in 

het boek “Traffic Data Collection and its Standar-

dization”, een paper over supermarktverkeer in 

het tijdschrift Transportation en het Verkeers-

kunde artikel “Woon-werkverkeer berekenen op 

een bierviltje” in nummer 2 van 2006. 

mobi surround Quick scan

Op basis van laatstgenoemd artikel is in samen-

werking met Keypoint Consultancy in 2006 een 

MS Access programma gemaakt, genaamd de 

Mobi Surround Quick Scan, waarmee op een 

snelle manier een berekening van woon-werk 

stromen wordt gemaakt, met daarbij een onder-

scheid naar dagdeel en modal split. De QuickS-

can is gebruikt in diverse studies voor het inschat-

ten van de vervoerspanning tussen gebieden 

en voor het maken van een mobiliteitsscan van 

specifieke gebieden, zoals van de toekomstige 

woningbouwlocatie Waterrijk in Almelo.

mobi surround 2.0

Met behulp van nieuwe onderzoeksbevindin-

gen is nu een nieuwe versie van Mobi Surround 

gemaakt. Deze versie maakt op basis van vrij be-

schikbare data herkomst- bestemming matrices 

en deelt deze toe aan het wegennet. Voor heel 

Nederland of voor een willekeurig studiegebied 

en voor een willekeurige tijddoorsnede kunnen 

matrices worden berekend. De te onderscheiden 

motieven zijn woon-werk, zakelijk, diensten/per-

soonlijke verzorging, recreatief en vracht. Indien 

gewenst kan de gebruiker ook lokale matrices 

maken voor dagelijkse boodschappen en halen/

brengen van kinderen. 

modeltechniek

Het model bestaat uit 3 elementen:

1. Spatialite, een GIS versie van de open-source 

SQLite database, met daarin minimaal opge-

nomen het netwerk, de zone-indeling en de 

sociaaleconomische gegevens

2. Een open-source Python schil die de trans-

acties met Spatialite verzorgt en het zwaardere 

rekenwerk doet

3. Een GIS pakket, in principe open-source QGIS, 

voor het ontsluiten en editen van de Spatialite 

database en het visualiseren van indicatoren zoals 

wegvakbelastingen.

We achten het van essentieel belang dat het 

verkeersmodel open-source is. Dit biedt wille-

keurige gebruikers de mogelijkheid onderdelen 

toe te voegen en het verder naar eigen wens 

op te zetten. Overheden die het model zouden 

adopteren, zijn door de open-source benadering 

niet afhankelijk van één partij. Voorts is het wat 

ons betreft cruciaal dat het model in GIS draait, 

om in een latere fase relevante beleidsindicato-

ren, eventueel intersectoraal, aan het model te 

kunnen toevoegen. 

De vraag is of bepaalde onderdelen niet veel 

efficiënter kunnen. Wat is bijvoorbeeld het 

nut van een simultane schatting van bestemming 

en vervoerswijze keuze als deze in de meeste 

gevallen als onafhankelijk van elkaar kunnen 

worden beschouwd? Wat is het nut van een 

‘gedesaggregeerde’ berekening als in de praktijk 

grove zones worden gebruikt en individuele 

karakteristieken onbekend zijn? Hoewel een sim-

peler model in het algemeen onnauwkeuriger zal 

zijn, levert een simpeler model niet per definitie 

slechtere modelschattingen. Figuur 1 geeft dit 

weer. De totale fout is de som van de fout in de 

modelspecificatie en de fout rond de invoer. Als 

het model simpeler wordt, kan de totale fout 

afnemen. Maar zelfs als door het versimpelen 

van een verkeersmodel een grotere fout gemaakt 

wordt, dan is dit voor diverse toepassingen te 

billijken als daar een substantiële winst in model-

bouw, invoertijd of rekentijd tegenover staat.  

OpeN sOuRce Quick scAN VeRkeeRs-
mOdeL mOBi suRROuNd
Simplificatie kan samengaan met kwaliteitsverhoging

[tekst] BAS TUTERT, TOM THOMAS – UNIVERSITEIT TWENTE

Huidige statische verkeersmodellen zijn meestal nog steeds tijdrovend, niet transparant 

en slechts deels gebaseerd op waargenomen verplaatsingsgedrag. Daarnaast past de focus 

op wegvakbelastingen steeds minder bij de beleidsvragen die worden gesteld. Een nieuw 

quick scan model moet daar verandering in brengen.

Bron: Bart Slot (www.Birdseye.nl)

“Open source  
maakt overheden  
onafhankelijk”
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Quickscan karakter

Het model is een klassiek verkeersmodel in de 

zin dat maatregelen aan infrastructuur en ten 

aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen (vertaalt 

naar inwoners of arbeidsplaatsen) kunnen wor-

den doorgerekend. Net als de vorige versie heeft 

het model een quick scan karakter. Dat uit zich in 

de snelheid van rekenen (enkele minuten) en het 

vooralsnog weglaten van bepaalde modelonder-

delen. Zo worden thans geen kruispuntweerstan-

den gebruikt, wordt in de toedeling maar beperkt 

rekening gehouden met wachtrijen/congestie en 

vindt er geen kalibratie plaats. Het niet meene-

men van een geautomatiseerde kalibratie is een 

bewuste keuze: afwijkingen met de werkelijkheid 

moeten niet direct worden gladgestreken met 

een wiskundige truc, maar juist worden aange-

grepen om meer inzicht te krijgen in het lokale 

verplaatsingsgedrag. 

Ondanks de beperkingen achten wij het model 

goed bruikbaar voor het snel kunnen zeven van 

varianten. Het model is niet geschikt voor juridi-

sche vraagstukken, zoals bij milieubeoordelingen. 

Voorbeeldtoepassing

We hebben het model gebruikt om enkele vari-

anten te beoordelen voor het verkeersluw maken 

van de Welle in Deventer, de weg langs de IJssel 

ter hoogte van het centrum). Figuur 2 geeft weer 

dat een aanzienlijke hoeveelheid verkeer op de 

Welle een relatie heeft met de Wilhelminabrug, 

de stadsbrug over de IJssel. Vervolgens hebben 

we een variant gemaakt met een afgewaardeer-

de en afgebogen Wilhelminabrug, in combinatie 

met een nieuwe stadsbrug ten noorden van het 

centrum. Figuur 3 geeft het verschil in belastin-

gen weer tussen deze variant en de bestaande 

situatie. Het model geeft weer dat met de 

maatregelen de Welle verkeersluw kan worden 

gemaakt. Het model geeft een vervoerwaarde 

voor de nieuwe brug weer van circa 25.000 mvt/

etmaal.

Ontwikkelingen

We hebben uiteraard een wensenlijstje met mo-

gelijke ontwikkelingen, maar dit lijstje zal sterk 

afhangen van wensen van potentiële gebruikers. 

Hoog op ons lijstje staat in elk geval een module 

om semi-geautomatiseerd een deel van het 

Openstreetmap netwerk om te bouwen naar een 

netwerk voor het verkeersmodel, waarbij het 

netwerk het meest gedetailleerd is in het geko-

zen studiegebied en het minst aan de randen. 

Daarnaast denken we aan het maken van scripts 

voor het genereren van beleidsrelevante GIS 

indicatoren, zodat het verkeerssysteem integraler 

kan worden bestudeerd. We zijn daarbij vooral 

op zoek naar nieuwe indicatoren die de beteke-

nis van het verkeerssysteem voor verschillende 

beleidssectoren kunnen duiden.

Figuur 2. Verkeersstromen werkdagetmaal over de Wilhel-

minabrug Deventer (gele gebied = centrum)

Figuur 3. Verschil in werkdagetmaalintensiteit t.o.v. huidige 

situatie (gele gebied = centrum)

Hierbij past een doelgroep benadering, hetgeen 

zou betekenen dat het model meer gediffe-

rentieerd (desaggregater) gaat worden. Er zijn 

vooralsnog geen ideeën om het model geschikt 

te maken voor het doorrekenen van “zachtere” 

maatregelen, zoals voor de verschillende treden 

van de ladder van Verdaas. Eventueel kan het 

model gedynamiseerd worden. In 2007 hebben 

we namens de Universiteit Twente voor RWS DVS 

een studie gedaan naar dynamische HB-matrices, 

waarvan de resultaten aan het model kunnen 

worden toegevoegd.

Testen, meehelpen in verdere 
ontwikkeling of het  

uitwerken van nieuwe  
toepassingen? 

Bas Tutert  
(s.i.a.tutert@utwente.nl) 

Tom Thomas  
(t.thomas@utwente.nl)
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