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INLEIDING 

In maart 2004 zijn in hel kador van de Tracé/M ER-procedure voor de A4 Del ft-Scliiedam de 
Richtlijnen gepubliceerd. In de/e Richtlijnen zijn een aantal alternatieven en varianten 
benoemd. Ten behoeve van de Trajectnota is inzicht gewenst in de effecten van de verschillende 
allematicven en varianten op de verkeersafwikkeling op zowel het hoofdwegennel als hel 
onderliggend wegennet. Hel medio 2(KM in opdracht van RWS Zuid-Holland ontwikkelde 
nieuwe Zuidvleugel model, als opvolger van hel DHV Rands lad mud cl, is gebruikt voor de 
uilvocring van de gevraagde berekeningen. 

In dit document wordt eerst een algemene beschrijving van hel Zuid vleugel model gegeven en 
wordt de voor dii model tocgepasic modelleringstechniek besproken. Hierbij is aangegeven hoe 
is omgegaan mc( de volgende model-onderdelen: 

• Rilgeneratie 
• Distribulic/modal split 
• Time-of-day effect 
• Mal rix schalt ing Vrachtverkeer 
• Toedeling 

Hoofdstuk 3 beschrijft de gebruikte algemene modclinvoer voor 2020. Dit betreft de volgende 
onderdelen: 

• Sociaal-economische gegevens 
• Vrachtverkeer 
• Netwerken (auto en OV) 

• Parkeren 
• Parameters 

In hoofdstuk 4 volgl een beschrijving van de doorgerekende allernatievcn en varianten en de 
verschillen ten opzichte van de referenliesiluatic 2020, 

Hoofdstuk 5 bevat een aantal tabellen waarin de modcluilkomslen naar verschillende 
gczichtspunien zijn samengevat, op zodanige wijze dat ze gemakkelijk met elkaar kunnen 
worden vergeleken. 

In de door DZH gegeven opdrachtomschrijving zijn een aantal vragen geformuleerd. Hierop 
wordt in bijlage 13 /o goed mogelijk antwoord gegeven, gebaseerd op de daarvoor beschreven 
modcldefïnilie en resultaten. 

Deze rapportage gaal vergezeld van een CD-ROM. In het laatste hoofdstuk wordt beschreven 
hoe deze CD-ROM is opgebouwd en wat daarop te vinden is. 

Ri)kiwilEnlaiIdinclicZIiid-HDl(iid/rii)KIiKI>MEK-A4D(nSchi«lllin !ejuuvi:i)aj,VR]ic2 
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BESCHRIJVING ZUIDVLEUGELMODEL 

2.1 Inleiding 

Enkele onderdelen zijn in vergelijking mei het \Toeger toegepaste Randstad/A4 - model op een 
andere wijze gemodelleerd. In dil hoofdstuk is per model-onderdeel de toegepaste 
modcliechniek en het soort puramelers kort toegelicht. 

Kenmerken 
Het Zuid vleugel model is een mullimodaal verkeers- en vervoermodcl, waannee berekeningen 
kunnen worden gemaakt voor aulo-. vracht-, en lletsvcrkeer en openbaar vervoer. Door hel 
volledige simultane karakter kunnen de effecten van zowel beleidsmaatregelen als van 
infrastruciuurverbetcringcn, ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen in de dienstregelingen 
op de vervoermiddelkcuzc en hel weggebruik worden bestudeerd. 

TijJs bepalingen 
In de voorloper van het Zuidvleugclmodcl, meestal gerefereerd als het A4-mode] of het 
Randstadmodcl. was het basisjaar 1495. Hel nieuwe Zuidvleugelmodel {anno 2004) hanteert 
2002 als basisjaar, hel meest actuele jaar waarvoor op dal moment basisgegevens beschikbaar 
waren. 

Het model bestaat uit 3 perioden: 
1. De ochtendspits, gekenmerkt door het gemiddeld oe hl endspitsuur tussen 7.00 en 9.00 

uur 
2. De avondspits, gekenmerkt door het gemiddeld avondspitsuur tussen 16,00 en 18.00 uur 
3. De restdag, gekenmerkt door het maatgevend restdaguur in de periode buiten de twee 

spitsen. In het model wordt daarvoor hel totaal van de restdag (0.00-7.00, 9,00-16.00 en 
18.00-24.00) gedeeld door 12.5 zoals ook in NRM-toepassingen wordl gedaan. Als 
praktische benadering kan als maatstaf hiervoor hei uur lussen 13.00 en 14.00 
beschouwd worden. 

Voor alle 3 perioden is een gemiddelde werkdag in 2020 gemodelleerd 

Gebiedsa/haken ing 
Hel studiegebied van de Zuidvleugel, waarvoor het model prelendeed de realileil nauwkeurig te 
beschrijven, omval de gehele provincie Zuid-Holland en het buiiengebied beslaat overig 
Nederland inclusief alle belangrijke grensovergangen. 
Voor deze MER-A4 sludie is het studiegebied wal betreft analyses en tabellering van resultaten 
beperkt tot een deel van de provincie Zuid-Holland in hel noorden begrensd door Den Haag en 
Zoetermeer, in hel zuiden begrensd door de Maas en in hel ooslen door de oostkant van 
Rotterdam. Het invloedsgebied waarvoor het model nauwkeurig kan voorspellen, blijft de 
provincie Ziiid-llolland. 
Figuur 2.1 toont het studie- en invloedsgebied en een gedeelte van het buitengebied voor deze 
studie. 
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2.2 Rilgeneratie 

Voor d k van de 3 Ic modelleren perioden zijn uil het CBS Onderzoek Verplaatsingsgcfirag 
(OVG) rilgencraticfacloren afgeleid. Dal zijn de aantallen aankomsten en vertrekken (over alle 
vervoerwijzen) per zone in het voor die periode kenmerkende uur (zie hoofdstuk 2: 
Tijdsbepalingen). Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente bi j DHV aanwezige OVG 
gegevens, namelijk die van hel jaar 200(1. r.rvaring Iceri dat het verplaalsingsgedrag door de 
jaren heen slechts licht wijzigt en dat hei gedrag ui l 2000 dus nog van toepassing mag worden 
gesteld voor hei jaar 2020. Tabel 2.1 toont de vcrplaatsings mot leven per tijdsperiode. 

Tabel 2.1: ierpliialsmnsmorieivn per rijdsperiode 

Verp laa ts ! ngs mot ie f Ochtendspi ts .Avonds pits RcstduK 

V\oiH|-«LTk JA - JA 

Zakelijk JA JA JA 

Werk-woon - JA JA 

O v e n s JA JA JA 

In de residag worden zowel verplaatsingen van woning naar werk als terug gemaakt; deze 
dienen als aparte motieven gedistribueerd te worden omdat anders vertrekken bij werkplekken 
worden gekoppeld aan aankomsten bij andere werkplekken. In de ochtend- en avondspits vallen 
de eventuele legenrichlingen in hel verplaatsingsmolief overig. 
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De afhankelijke variabelen in de ritgeneratie zijn: 
• aantal inwoners 
• aanial werkenden 
• aanlal arbeidsplaatsen in winkels 
• aamal overige arbeidsplaatsen 

Per zone worden met behulp van de gemiddelde huishoudgroolte en het autobezit de berekende 
aankomsten en vertrekken gospÜlst naar Autobesehikbaar en Niel-Autobeschikbaar. deze 
groepen hebben icdcr hun eigen distn bul ie/modal split functies. 

2.3 Distribudc/modui split 

De disiribuiie van verplaatsingen (kiezen van een bestemming bij een herkomst) wordt 
simultaan berekend mei de vcrvocrwijzekeuze. Daarvoor zijn dislribuiiefunclies per 
verplaatsingsmolief nodig die de kans op het maken van een verplaatsing met een bepaalde 
weerstand en een bepaalde vervoerwijze beschrijven. Deze fiincties zijn bekend uit diverse 
eerdere modelstudies en zijn voor deze studie geactualiseerd met het waargenomen gedrag uit 
het OVG 20(}(), Voor de uiteindelijke vcrvocrwijzekeuze maken mensen hun keuze op grond 
van de te verwachten reistijd in de periode dut de verplaatsing gemaakt gaat worden. Daarvoor 
wordt de uil een eerste disiribuiieslag resulterende HB-matrix autoverkeer voor een groot deel 
(65%) toegedeeld aan hel wegennetwerk wa;irdoor congcslie ontstaat en de a ui oreis weerstanden 
oplopen. De weerstandsmalrix autoverkeer die hieruit volgt, wordl gebruiki in de tweede 
distributie modal split berekening waaruil de HB-malrices autoverkeer per verplaatsingsmotief 
volgen. 

2.4 Time-of-Da\ eITect 

De HB-malrices uit de disiributie/modal splil zijn nog niet definitief. In congeslierijke situaties 
zoals in Zuid-Holland zal een deel van de auioniobilisten dat daartoe mogelijkheden bezit, 
ervoor kiezen om zijn verplaalsing buiten de spitsperiode te maken. Dit is hel zogenaamde 
Time-of-Day etTect. Voor toepassing hiervan wordt de volgende procedure gevolgd. 

Eerst worden de HB-malrices auto en vracht voor het maatgevend restdaguur bepaald. Deze 
HB-malrices worden met de standaard loedcüngsproeedures toegedeeld aan het netwerk. Op 
deze wijze worden reistijden in de dalperiode berekend per HB-relaiie, Dezelfde procedure 
wordl herhaald voor de ochtend- en avondspits. Hel reislijd verschil per HB-relatie lussen spiis 
en dal zal de verschuiving van het verkeer vanuit de spitsperioden naar de residag bepalen. De 
mate van verschuiving wordt bepaald aan de hand van een uil de huidige situatie geschat model 
waarbij telcijfers van 2002 zijn toegepast, Eïr wordt voorlopig vanuil gegaan dal hel 
congestiegevoelige ToD-effect alleen geldt voor personenauto's. Over verschuiving naar buiten 
de spits van het vrachtverkeer is een algemene aanname gedaan, zie paragraaf 3.4. 

Figuur 2.2 gectl schematisch weer hoc de matrices voor het prognosejaar 2020 zijn afgeleid met 
de correelie voor Time-of-Day en de kalibratiecorreetie. 

R ^ o - u e n u i ircam and-llDlIalTiqKliMI MER-Al Ditt Sclmduii M Jiniri KDS.vttiK 2 

MV.SE20OM:W - 7 -



»ElV Ruimie en Mnbiliieit BV 

Figuur 2.2: Toepassing Time-of-Day in loekumsljaar 2020 
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2.5 Toedeling 

[n het studicgcbcid rondom Rotterdam is de congestie erg hoog en ontslaan er in de praktijk 
noodgedwongen vele alternatieve routes om door het gebied te rijden. Tot nu toe werd voor het 
A4-model een evenwichtstoedcling in 6 slappen uitgevoerd. Vanwege de vele alternatieve 
routes was het bij vergchjking tussen de varianten soms moeilijk om de ontstane verschillen 
goed te verklaren. Daarom is nu een evenwichtstoedeüng in 10 stappen toegepast voor zowel 
hel auto- als vrachtverkeer, waardoor een nog realisii.scher beeld van de v\erkclijkhcid ontstaat. 
Tijdens deze evenwichtstoedeüng /oeken de voertuigen een route die voor hen zo gunstig 
mogelijk is qua lijd en afstand, rekening houdend met de vertragingen op wegen en kruispunten 
zoals die in de loop van de periode optreden. 

2.6 Wegcapaciteiten 

Een belangrijke rol in het tocde lings proces spelen de capaciteiten van de wegen in het netwerk. 
Deze worden tijden de iteratieve toedeling steeds vergeleken met de toegekende voertuig-
intensilciten op dal moment waaruit eventuele vertragingen viordcn afgeleid. 
Omdat op wegen met een groot aandeel vrachtverkeer de eapaeilcil eerder bereikt zal zijn, zijn 
alle wegvakbelastingen en capaciteiten uitgedrukt in PAE's (personenauto-equivalent en), 
waarbij één vrachtauto telt voor 1.7 PAE. De capaciieitswaarden op wegen en de 1/C-functies 
zijn hiermee in overeenstemming, passend bij de algemeen gebruikelijke NRM-benadcring (zie 
tabel 2.2). 
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Tahi'i J J invotTWüwät'ii we^tikkfn 

V* ei;t>pi' Uni ïchr i j i in i ; Snelheid (km/uur) Ciipacileit (par) 

1 Auios i i i iwcg 2x6 11)0,120 13500 

1 AutoNiieUveg 2 \5 1(10,120 11200 

^ Autosnelweg 2x4 UK), 120 «400 

) Autosnelweg 2x.l 100.120 6<.00 

5 Autosnelweg 2>;2 100,120 4.100 

s Autoweg 2x2 7Ü.KÜ.IO0 .ISIIO 

7 Autoweg 2x1 50.70,KO.IOO 15110 

t Dp- en al'nllen 70 2000 

) ^tadïionisluii ingsweg 2x2 5ü,70.«ü 2400 

lü Staüsünisluitingswcg 2x1 50.70,«» 1000 

11 Oebicdsontslujtingsweg 50,60,80 1200 

12 Erfloegangswcfi 30,50,()0 HOO 

15 Veerpont cchie vaarti jd 400 

!(- Vrac hts 1 rook K5 :'i)(i(i 

17 Verbindmgsbogen op snelwegen 100 2i)(iii 

IS FielNVcrbinJing 15 0 

R]|ksvitientiiidire^ti:Zutil'Holbnd'T[ij«truiAMI:H'A4L>cinSchinlim lbjAnuiri200^.vn'jiE 2 
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TOEGEPASTE MODELINVOER 2020 

3.1 /onc-indeling 

De zonc-indcling van 2020 is identiek aan de zone-indeling van 2002 en 2020 welke is 
tocgqiast voor de opbouw van ha Zuidvleugel model. 
Er is Mitlcrsehcid gcmaakl naar studiegebied (690 zones), invloedsgebied (71S zones) en 
rcslgcbicd (795 zones inclusief grensovergangen). 

3.2 Sociaal-economische gegevens 

Voor hel draaien van de modeltoepassing zijn de volgende gegevens per zone noodzakelijk: 
• aantal inwoners 
• gemiddelde huishoudgroottc 
• pcrccnlugc werkenden 
• aantal arbeidsplaatsen in winkels 
• aantal overige arbeidsplaatsen 
• autobezit per lOW) inwoners 

Dg Rijks waterstaat Directie Zuid Holland heeft de sociaal economische gegevens (SEG's) 
aangeleverd. Deze set is identiek aan de scl SEG"s gemaakt voor het NRM-Randstad (versie 
augustus 2004). Hierin is rekening gehouden met een aantal nieuu'bouwlocaties. De locaties 
slaan in figuur 3.1 grafisch aangegeven en zijn in bijlage 1 bij naam genoemd en wat betreft de 
arb ei ds locaties ook op kaart ingetekend. 

Figuur i. / . overzh'hl meiiv.'houw MIWUVIRI'M itj iirli-Hiülimilien 

Woonlocaties 
werklocalies 

it#i«iiaituidR«ic Zmd-HaiudO'iucciBH hCl-A< De» Scknliini 
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Er is een hercodering gemaakt tussen NRM-zoncs en 4-cijferige postcodes, DHV heeft de NRM 
zonegegevens 2020, inclasief lic door Zuid-Molland voorgestelde wijzigingen omgevormd naar 
4-cijferige posicodcs en vervolgens van postcodes naar de Zuidvleugel zoneindeling. De 
uiteindelijke sociaal-economische vulling is afgestemd mci de provincie Zuid-Holland. 
Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam. Enkele kenmerkende totalen voor geheel 
Nederland in 2021) in vergelijking met 2002 zijn (tabel 3.1); 

Tabel 3.1- kenmerken sociaal-econimiische gegewns 2002 en 2020 

2002 2020 

Totaal aantal inwoners 16,118.309 17,776.977 

Percentage werkenden (> 12 uur) 43.1 % 47.05 % 
Gemiddeld autobezit 387 492 
Gemiddelde huishoudnrootte 2,33 2,17 
A;iiital arbeKh|i|.int>.i.'ii (^12 iivir) 6.913,70.'̂  7.72I.I3C 

De in tabel 3.1 vermelde totalen voor 2020 zijn gelijk aan de NRM-totalcn. ALs samenvatting 
zijn in tael 3.2 de sociaal-economische gegevens 2020 van de provincietolalen weergegeven. 
Gedetailleerdere sociaal-economische gegevens per gemeenten van de provincie Zuid-Holland 
zijn opgenomen in bijlage 2. 

Tiihel .i.2' soiiiiül'eioriomi'iihi- veiieiens 2020luiwprovincie 

( rl. riK<.'Tl(f lluiNlidn> EiiHimers \ \ erki'nii ArbpIWI ArbplOvrg ArbpFToi 

lolaal l^ovincie ürniungcn !')'>.'>b2 606,15.1 268,27^ 21,206 196,167 217.373 

Tol aal ftovincit' h nes land .122.11'! 71l,S62 .108,809 24,165 201,167 225.33: 

loiaal Provincie [1 rem he 207.2 l(j 4H8,654 217,429 16.041 161,485 177.52( 

roiaal Provincie Overijssel 527.171 1,229,553 543,915 43,141 410.852 453,993 

loiaal Provincie llevoland 208,01 1 494,590 26.1.3.12 24,180 168.378 192.558 

loiaal Provincie Gelderland l.OIS.qS') 2,297,186 1,084.428 85,467 834,327 919,79^ 

Tolal Provincie lltrechi 589,514 !,254.1 S7 625.4,15 51,923 631.596 687.519 

loiaal Provincie Noord-Holland 1 ..184,846 2,773J18 1.423.580 122,.V16 1,.121,913 1,444,249 

Tolaal Provincie Zmd-lloltand 1,774,004 3,720,953 1,669,256 137.935 1.505,554 1,643.487 

Tolaal Proiincie Zeeland 157.689 364.087 164.976 16,326 142,207 158.533 

Tolaal Pronncie Noord-Brabani l,l(>2,421 2,613.231 1.231.136 99,786 981,841 1,081.627 

loiaal Proiincie 1 iniburj; 5WI,II01 1,203.183 564.107 46.247 472.8')K 514,145 

I'otaal Nederland 8.209.147 17,776.977 8.364.6H2 69(1.753 7.(130 J8S 7.721.136 

3.3 txterne zones 

In dit model zijn 22 grensovergangen naar Duitsland en België als externe zones beschouwd. Er 
is geen individuele verwachte stijging op elk van deze grensovergangen beschikbaar omdat 
daarvoor te weinig bekend is over de groei in delen van Duilsland en België, Daarom is 
gerekend met een gemiddelde groei van personenauto's op grensovergangen van 1 1%, zijnde de 
gemiddelde groei tussen 2002 en 2020 uil eerdere modelstudies. 
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3-4 Vrachtverkeer 

Voor liet prognosejaar 2ü20 is uilgegaan van de VAM-matrix die is geleverd door RWS-AVV, 
afgeleid van de TEM-onderzoeken. Op overeenkomstige wijze als in hel basisjaar zijn de 
relaties lussen LMS-zones gedisaggregeerd naar zones in het Zuidvleugel mode! en verdeeld 
over de verschillende perioden van de dag. Daurbij is, bij gebrek aan nadere informatie, 
dezelfde set dag deel fact or en gebruikt als in de handleiding voor het RGM is aangegeven voor 
l'Wó. Dit Icidl tol vrij hoge aantallen vrachtverkeer in de spitsperioden. Omdat het aannemelijk 
is dat ook vrachtverkeer de spits enigs^ias zal proberen ie mijden in situaties waar dat mogelijk 
is, is hier later ook een Time-of-Day cfTcci op loegcpasl. Aangezien hiervoor geen 
verschuivingsmodel is geschat tijdens de kalibraiicfase. is in overleg lussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer besloten om voor zowel de ochtend- als avondspils een algehele verschuiving 
van 5% van de matrix tussen de beide spitsperioden en de rcstdag loe ie passen. 
De door AVV aanbe\olcn reductie-factor 0.4 voor 2020 is ook hier toegepast over de met 5% 
bewerkte matrices. Dit heeft geleid lot de volgende aantallen vrachtauto-verplaats Ingen voor 
Nederland (tabel 3.3). 

Tabel 3.3: hoeveelheid verplaaisineen vmchiverkeer in muaise\ende uren 

^~~'~~~~^^ 1 Ochlendspilsjur A\ondspilMiur Muat^cvend restdaguur 

2(12« '»696^ «5«.n 87943 

3.5 Parkeren 

Voor het parkeren zijn 3 zaken van belang: 
• Park eerzoektijden. 
• Parkeerkosien, 
• Parkeerbeperkingen 

In hel basismodcl Zuidvleugel zijn deze onderdelen als volgt vastgelegd: 

3.5.1 Parkecrkosten 

In de centrumgebieden van de grotere sleden in het studie- en invloe ds gebied zijn parkeerkosien 
van toepassing verklaard. Bij alle vcrp laai sings weerstand en van de aankomsten in de 
ochlcndspils en rcsldag en de vertrekken in restdag en avondspits worden de halve weerstand 
van hel gemiddelde parkeertarief in deze sleden als extra bijgeteld. Volgens de 
"filfiangspunlen referenties 2010 en 2020EC voor de nota Mobiliteit" van AVV stijgen de 
relalicvc parkeerkosien tussen 1995 en 2020 mei 50%. Dit komt overeen met een stijging van 
36% lussen 2002 en 2020, Deze stijging is toegepast in de modelgegcvens, 

3.5.2 Parkeerzoekiijden 

Vanwege de verwachte grotere aulodruk in 2020 en de nog ongunstigere verhouding tussen 
vraag en aanbod aan parkeerplaatsen, wordt aangenomen dat de gemiddelde parkeerzoektijd in 

R^imicnaitdRIiEZsKl-HalIiiiliTrqKWIitiER-MDinSclHIdia ÜFViuriIOO^.iimic: 
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de centra van grole steden lussen 2002 en 2020 met 75% zal toenemen. Deze stijging is (na 
interpolatie) in overeenstemming met de eerdere model toepassingen van het Randstadmodel. 

3.5.3 Parkeernormen 

Rekening houdend met parkeerplaatsen op privé-terrein en en niet-reguliere plaatsen en het 
vrijkomen van plaatsen over de dag door part-time werk, kan de parkecrnorm omgerekend 
worden zodat 70% van de vraag naar parkeerplaatsen bij de werkplek beschikbaar is. Door deze 
norm is het aantal aankomsten van hel vcrplaaisingsmotief woon-wcrk per aulo in de 
ochtendspils en rcstdag en het aantal vertrekken in het verplaatsingsmolief wcrk-woon in 
avondspils en rcsidag in de betreffende zones gelimiteerd. Het overschot wordt in het model 
gedwongen om andere vervoerwijzen te kiezen om de werkplek ie bereiken. De aantallen zijn 
geïnterpoleerd uit eerder gebruikte aantallen uil 2002 en 2020 en aan de hand van de ccrsic 
distribulieberekening en de daaruit volgende vraag naar parkeerplaatsen bijgcsicid tol voor 2020 
reële waarden. In bijlage 3 zijn de park eerbeperkingen 2020 opgenomen. 

3,6 Netwerken 

Wegennetwerk 2020 
Er is uitgegaan van de aulonelwcrken zoals die in diverse studies met het Zuidvlcugelmodel zijn 
gebruikt voor zowel 2010 als 2020. Alle projecten uit het MIT 2004 zijn ingebracht en 
vervolgens zijn voor alle wegen, afhankelijk van het type, de snelheid en de capaciteit opnieuw 
gecategoriseerd volgens de bekende NRM-mdeling waarbij per categorie slechts één 
capaciteitswaarde en een beperkt aantal snelheden mogelijk is (zie ook tabel 2.2), Voor een 
gedetailleerde beschrijving van alle aangepaste wegvakken wordt verwezen naar bijlage 4. 

Openhiiar \'ervoernelwerk 
Bij het bepalen van de infrastructuur is voor het lijnvocring.smodel 2020 het MIT 2010 als 
tiitgangspuni gennmcn. Het betreft projecten die in de realisatiefase zitten, aangevuld met 
projecten in de plansiudiefase. Dit betreft veel railprojccten. De belangrijkste daarvan zijn: 

• Hanzelijn 
• HSL-zuid 
• Aanleg van de (Jtrechtboog, de Gooiboogen de Hemboog 

En de nieuwe NS-statons: 
• Purmerend Weidevenne 
• Almere Oostvaarders en Almere Poort 
• Amsterdam Watergraafsmeer. Holendrechl en Hembooghalle 
" Leidschc Rijn Centrum en Noord 
• Maarssen Noord 
• Ulrechl Zuilen 

Naast de uitbreidingen in hel railneiwerk zijn voor de Zuidvleugcl 2020 nog een paar andere 
belangrijke OV-projectcn opgenomen, dit belrcfl; 

• Randstad Rail, (Utrecht - ) Den Haag - Rotterdam 
• De Rijn-Gouwe lijn (Gouda-Noord wijk via Leiden) 

R^inimu«lncIlc2llilt->li>>lp4Tn|CcnDIiMER-A4DelftSckiKltni Mjuiuii 100^. >TI>K : 
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• Agglonet in het HTM vervoergcbictl 
• TramPlus in hel RET vervoergebied 
• De noord-zuid metrolijn in Amsterdam 

3.7 Parameter-icisiellingen 

De factoren voor 2020 zijn in overeenstemming met de methode die in de NRM-berekeningen 
wordt toegepast. Na omrekening komt de waarde voor 2020 uil op I euro = 15,6 (g.t. minuten) 
in het vcrplaatsingsmoticf woon-werk, waarbij g.1. staat voor gegeneraliseerde tijd, de eenheid 
waar kosten naar toe worden omgerekend. Ten behoeve van de toedeling zijn in tabellen 3.4 en 
3.5 de verschillende kostenfactoren per vcrplaatsingsmoticf en per vervoerwijze uitgerekend; 

Itil»:! .1 -1 Bepatmg aJslaiuls\^aarJeruigaulo\erkeer 202V 

Eenheid H o o n - » e r k zake l i j k o>cr ig t r a c h t 

Hi;ti idsiolpri)s 2020 ' ) euro li it 'r 1.05 I.O'J 1.05 II. 7'12 

Brandstofverbruik l i lcr per lOII kni 7 7 7 1.-! 

K ik iMi f lcrpr i js per aulo euro/km 0.074 0,0740 0.0740 0.1030 

/Xulohci^ctlinj; personen per auto 1.12 1,07 l.?7 1 

Variabele kosten pp t.g.v. 

:)rands(of)iebruik 

curoTtm 0,0661 0.0692 0.0540 0,1030 

Value o f Time 2020 

(bron: A V V , juni 2004) 

curouur 9,35 32.3S 6,45 44 .4 ! 

l i ldwaardcr ing curo.'niiiiuul ll,155K 0.5.3y7 0.1075 0.7402 

( l a m m a kos tenmin . /km 0,424 U.128 0.502 O.U"» 

') relatieve brandkosten i,o.v, algemene inflatie, 91% t,o,v. 2002 

liihel .1 ^- Bepaling iosle en variabele kosten npenhimr venm-r 

2020 Trein (€) Bus/tram/metro (t) 

Vaste kosten 0,39 0.30 
Prijs per km. 0,100 0,104 
Tijd waardering (€/minuui) 0,155B 0.1558 
Vaste kosten in g,t. uitgedrukt 0.39/0.155« = 2.50 0.30/0.1558= 1.93 
Variabele kosten in g i uiigcdrukt 0.100/0.1558 = 0.642 0.104 0 1558 = 066N 

RltlMlImlul dncK Zuid-HiihDaTiiiixmDU MER-A4 Delft StbEdUB 
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BESCHRIJVINC; VAN DE NETWERKEN VOOR MODELKDNS 

Voor alle moddruns geldt dat alleen hel aulonelwerk wijzigt, de overige mod el gegevens blijven 
ongewijzigd. In dit hoofdstuk wordt een ovcizicht gcgcvgn van de verschillende netwerken 
waarvoor modclruns zullen worden uitgevoerd. De varianten zijn vormgegeven volgens opgave 
van DZH. De belangrijkste kenmerken van dk Alternatief en Variant worden hieronder nog 
samengevat. 

4.1 Referentie 2020 

Uitgangspunt voor dil netwerk is hei in paragraaf 3.6 beschreven netwerk 2020 dus nog zonder 
eventuele doortrekking van de A4 tussen Delft en Schiedam met 7.ijn aansluitingen. In figuur 4,1 
is de rijkswegen-silualie binnen het studiegebied voor de Referentie opgenomen. 

Figuur 4.1: aulanelwerk Referentie^iluiilie 
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4.2 Variant A4-I - Kelhelplein volledig 

Hel neiwerk is gelijk aan het netwerk uil de hiervoor beschreven Referentie-situatie 2020, maar 
nu inclusief doorgetrokken A4 (blauw gearceerd = nieuw wegvak) mei volledige aansluiting op 
het Kethelplein. Dil laatste houdt in dal op hel Kethelplein alle bewegingen tussen de A4 en de 
A20 mogelijk worden gemaakt. 

R^Htentiu dKclr Zu ̂ HukuVTT^pckcA MER-A4 DeVI Scbirdin 
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Figuur 4 2: aulonel»'erk varïani A4-I-Kelhelplein volledig 
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4.3 Variant A4-2 - Alleen doorgaand A4 

Voor deze variant is het netwerk gelijk aan dat uit variani A4-1 met als verschil dal op het 
Kcthcipicin de nieuwe verbindingen tussen de rijkswegen A4 en A20 verwijderd zijn. zodal op 
de A4 alleen doorgaand verkeer mogelijk is. Overigens blijven de beslaande verbindingen 
tussen de A20 en de A4 richting Bcncluxtunnel in beide richlingcn gewoon aanwezig (tïguur 
4J) . 

Figuur 4.3: üufonehverk variaiu A4-2 atleen doorgaand A4 

Rgkivilcnttildirccti:Zu>il-Holui(LTnjKliialiMÏ::R-A4[;clllS(hicdAin 
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4.4 Variant A4-3 - Doorgaand A4 en oostelijk A20 

Ook voor dit netwerk is weer uitgegaan van variant A4-I met als verschil het Kcthciplein waar 
de nieuwe verbindingen tussen het noordelijk gedeelte van de A4 en hel westelijk deel van de 
A20 in beide richtingen verwijderd zijn. Alle andere verbindingen tussen de A4 en de A20 
blijven intact (figuur 4.4). 

Figuur 4.4: aiilonetnerk variani A4-3 doorsaand A4 en ooslelijk A20 

4.5 Variant 4A - Vciiingrnutc ais autosnelvveg (A54) 

Uitgangspunt voor dit netwerk is de Referentie-situatie voor deze studie, dus zonder A4 Detft-
Schiedam. rnet toevoeging van de A54 als 2x2 autosnelweg (120 km/h) vanaf Harnaschknoop 
t/m knooppunt Westcricc. volgens in de voorbereidende A4-siudic (medio 2003) opgestelde 
specificaties. Daarbij is rekening gehouden met een aansluiting mei de N211 en met deN222 en 
vernieuwde knooppunten Harnaschknoop en Westertee (figuur 4.5). 

Figuur 4.5: milonetwerk i'ariant 4A-Vcilmgrii\iK ah autosnelweg (A54) 
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4.6 \'ariant 4B - \'eilin;;n)ute als autosnelvvc|> + A20 als 2x3 autosnelneg 

Hel netwerk is een kopie van variant 4A met als wijziging dat de A20 tussen knooppunt 
Westerlee en het Kclhclplein met 1 lijstrook wordt verbreed tot 2x3 (cap. 6600 PAE). De 
verbinding op het Kclhclplein van west naar zuid wordt met 1 rijstrook verbreed tol 3 rijstroken 
en één wcgvak verder zelfs tol 5 (6600 en 11200), De A20 lussen Vtaardingcn-Wcsi en lici 
Kelhelplein was al 2x3, nu 2x4 gemaakt conform de eerdere modelstudie A54. De noordbaan 
tussen het Kclhclplein en Vlaardingcn-West is ook met één rijstrook verbreed (geel gearceerd = 
verhoging capaciteit), respectievelijk 5 en 4 rijstroken (11200 en 8900). Zie figuur 4.6 voor een 
overzicht. 

Figuur 4.6: teilingroule als autosnelweg + A20als 2x3 autosnelweg 

.i>-vggE*^^ sti^^/"^K^c\ "C^ws 
rjFu ïfit" ^9LI V ^ ^ 

\ I \ V ^*Ji*r-^[ l 

4.7 Varianl 5 - \ cilingrouie als autosnelweg (A54) inclusief Oranjetunncl 

Uitgangspunt voor deze variant is het netwerk van Varianl 4A, waarin de A54 vanaf knooppunt 
Wcsleriee naar het zuiden is verlengd onder de Nieuwe Waterweg door, aansluitend op de 
verlengde A!5 (NI?) ter hoogte van de 5" Petroleumhaven, Daarbij is rekening gehouden met 
een vernieuwd knooppunt Westerlee, de aansluiling met de N220 en een volledige aansluiting 
opde NI5, De A20 wordt in deze variant niet verbreed. Zie figuur 4,7 voor het overzicht. 

Figuur 4.7: ieilingroule als autosnelweg (A54) inclusief Oranjetunnel 
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4.8 Variant 6 - Verbredint; AI3 en aanleg A13/16: 

Ten opzichte van het netwerk uil de Referentie 2020, dus zonder A4 Del ft-Schiedam, zijn de 
volgende uilbreidingtn doorgevoerd: 

• Knooppunt Ypcnburg is richting AI3 verbreed van 2x3 naar 2x4 in beide richtingen 
• Al 3 vanaf knooppunt Ypcnburg lol Docnkade (N209) verbreed naar 2x5. 
• Snelheid bij kp Ypcnburg 100 km/h; A13 tol Docnkade I20knth; AI3/I6 100 km h. 
• Asl A13 met AI3/l(i gemaakt volgens de rapportage 'Resulraien Tracé/MER-siuJie 

RWI6/13 Terbregseplein-Kleinpolderptein' uil 1999 
• Het deel van de A13 icn zuiden van de nieuwe aansluiting met de A13/16 blijft 2x3 

rijstroken. 
• Nieuw traject gemaakt parallel aan de Docnkade (2x3) met asl op N209/N470; halve 

aansluiting op Pr. Rooseveltweg en aangepast Terbregseplein (zie figuur 4.8), 

Figuur 4.S: verbreding Al} en aanleg A13/16 
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TABELLEN 

S.l Elmuatintensiteiten [MER-A4 2020 

De berekende elmaalinicnsiteilen op alle belangrijke wegvakken van het gedefinieerde 
hoofdwegennel (A13, A4. A54. A20. A15 en de AI3/A16) per variani zijn opgenomen in 
bijlage 5. De berekende elmaalinicnsiteilen zijn in de tabel uitgesplitst naar rijrithiing. 

5.2 Screenlinevergelijkini; 

Van een zevental gedefinieerde scrcenJines (zie bijlage 6) zijn in bijlage 7 de 
verkeersbelastingen toegevoegd per variant. De berekende verkcers intens il ei ten zijn opgesplitst 
naar ochtend- en avondspils, de resldag en een gesommeerde etmaal intensiteit. Tevens is een 
onderscheid gemaakt naar motorvoenuigen en vrachtverkeer. 

5.3 Modal split screenlini- Dt-n Haag-Rotterdam 

In bijlage S is de modal splil (aulo versas openbaar vervoer) op de scrccnlinc Den Haag-
Rotterdam voor de ochtendspitsperiode per variant opgenomen. Voor het autoverkeer en 
openbaar vervoer zijn een 15-tal respectievelijk zestal baan-/weg vak ken geselecteerd, 

5.4 \ 'oertuigkilome(ers per variant 

Bijlage 9 loont het aantal voeriuigkilometcrs per variant voor de ochtend- en avondspils. de 
rcstdag en het totale etmaal. Hierbij is onderscheid gemaakt lussen het hoofd- en onderliggende 
wegennet en worden indexcijfers getoond om in/ieht in de veranderingen te krijgen., 

5.5 Voertuigverliesurcn per variant 

Op identieke wijze als voor het aantal vocnuigkilomers is in bijlage 10 het aantal 
voertuig verlies uren opgenomen. Bij de berekening van de voert uigverlicsuren zijn de rijtijden in 
de verschillende perioden vergeleken met de rijtijden in een zeer ruslig daluur, namelijk bij 
toedeling van 25% van de matrix uil hel Maatgevend restdaguur. 

5.6 IVajeilrijtijden tijdens de ochtendspits 

In bijlage 11 zijn voor zeven door de opdrachtgever gedefinieerde trajecten op het 
hoofdwegennet de njtijdcn in de ochtendspits per variant opgenomen, 

5.7 Reizigerskilometers openbaar vervoer 

Bijlage 12 loont hel aantal reizigerskilometers in het openbaar vervoer waarbij onderscheid is 
gemaaki naar trein en ÜV overig. Hel aantal reizigerskilometers is opgenomen voor de ochtend
en avondspitsperiode. het restdaguur en het totale etmaal. 
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VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Ter vcrtluidclijking van uil gangs punten, werkwijze en resullatcn wordl nog aandacht besteed 
aan een aantal vgcl gestelde vragen die in de loop van de studie naar voren zijn gekomen. De 
antwoorden op deze vragen zijn in principe ic vinden door bestudering van dit rapport en de op 
CD-ROM bijgeleverde belaste netwerken maar om de lezer ter wille te zijn. wordl hier in 
bijlage 13 nog een keer op ingegaan. 

CD-ROM 

Deze rapportage gaal vergezeld van een CD-rom welke Iwee directories bevat: 
• Rapportage: Een pdf bestand van de volledige eindrapportage zodal deze eenvoudig geprint 

en/of vermenigvuldigd kan worden; 
• Een Power Point bestand: Dit bestand beval ook de volledige eindrapportage maar door het 

inicractieve karakter kan eenvoudig door het document worden gescrolld om bijvoorbeeld 
een specifieke bijlage te bekijken. 
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