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Deze memo verwoord de uitgangspunten en uitkomsten van het verkeersonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling
van Flevokust. De resultaten zijn overgenomen in de MER.
In deze memo is puntsgewijs het volgende opgenomen:

 Berekende verkeersgeneratie

 Resultaten verkeersberekening met intensiteiten, I/C-verhoudingen en kruispuntbeoordelingen

Inleiding
Ten behoeve van de milieueffectrapportage (m.e.r.) Flevokust is een verkeersonderzoek uitgevoerd waarbij
verkeersmodelberekeningen zijn uitgevoerd met het verkeersmodel van de gemeente Lelystad. Dit verkeersmodel is
aangeleverd door de gemeente Lelystad en betreft een Omnitrans-model.

Model Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\20130222 LLS model
Met de varianten Referentie 2011

Planjaar 2020 GE
Planjaar 2020 RC
Planjaar 2030 GE
Planjaar 2030 RC

Ten aanzien van het verkeersmodel zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
1. Er is een afwijking tussen gemeten en berekende waarden voor het gedeelte van de Houtribweg tussen de

Zuigerplasdreef en Bataviastad. De gemeten aantallen zijn hoger.
Actie Antea Group: Gemeld aan opdrachtgever. Voor dit betreffende wegvak is de berekende waarde geschaald naar
de getelde waarde.
2. Significant lagere intensiteiten voor toekomstjaar. Deze zijn het gevolg van de aanpassingen in het NRM en de

aanpassingen van het model van Lelystad daaraan.
Actie Antea Group: Gemeld aan opdrachtgever. Opdrachtgever meldt dat het model correct is. Er zijn
daarom geen aanpassingen aan het model doorgevoerd.

3. Fouten in netwerk toekomstjaar geconstateerd. Voor de Houtribweg tussen de IJsselmeerdijk en de
Zuigerplasdreef is voor het toekomstjaar 2x1 rijstroken opgenomen in plaats van 2x2 rijstroken.

Actie Antea Group: Gemeld aan opdrachtgever. Dit is in de berekeningen ten behoeve van Flevokust
aangepast

4. Generieke schalen arbeidsplaatsen toekomstjaar. Hierdoor worden de verkeerseffecten van ruimtelijke
ontwikkelingen over- danwel onderschat. Daarnaast is in het verkeersmodel geen rekening gehouden met de
ontwikkeling van Flevokust.

Actie Antea Group: Gemeld aan opdrachtgever. Opdrachtgever wenst geen wijziging in de
modelsystematiek om te komen tot de standaard opbouw van een verkeersmodel en daarmee tot een
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verbeterde beschrijvende waarde. Voor deze studie is gekozen om de routekeuze van het vervoer vanuit
Flevokust aan een vergelijkbare modelzone te koppelen. Deze zone is daarmee input geworden voor de
routekeuze in het model voor Flevokust. Als zone is gekozen industrieterrein Oostervaart.

5. Onlogische ritgeneratie. In een bij Flevokust gelegen zone leveren 114 arbeidsplaatsen, 110 ritten op. Dit strookt
niet met de landelijke richtlijnen.

Actie Antea Group: Gemeld aan opdrachtgever. Vulling bestaande zone is niet aangepast. De
verkeersgeneratie van Flevokust is op basis van CROW-kentallen (publicatie 317) berekend en aan de
betreffende zone toegevoegd.

Verkeersberekeningen zijn uitgevoerd voor prognosejaren 2020 en 2030 voor het scenario Global Economy (GE).
Tijdens het overleg (26 februari 2014, Lelystad) is besloten om van het GE-scenario uit te gaan omdat dit volgens de
gemeente Lelystad het meest realistische scenario is. Bovendien gaat dit scenario uit van de grootste groei, zodat een
worst case-situatie in beeld wordt gebracht.
Op basis van de prognosejaren is het tussenliggende jaar (2025) door middel van lineaire interpolatie bepaald.

Verkeersgeneratie
De verkeersgeneratie voor Flevokust is gebaseerd op een ontwikkeling van bruto haven- en industrieterrein. Voor de
verkeersgeneratie kan een onderscheid in twee gedeelten gemaakt worden, namelijk een gedeelte haventerrein en
een gedeelte industrieterrein. Hierbij wordt uitgegaan van een haventerrein buitendijks en een bedrijventerrein
binnendijks. Voor het haventerrein wordt daarbij in het MER uitgegaan van de maximale oppervlakte die aan
buitendijks terrein gerealiseerd kan worden (800 meter).

De oppervlakte van het haventerrein is:

Oppervlakte haventerrein (bruto)

Lengte (=800m) * Diepte (=125m)

100.000 m2

10 ha

Uitgangspunten
Ten behoeve van de m.e.r. en het bestemmingsplan dient gerekend te worden met het de verkeersgeneratie die
maximaal wordt mogelijk gemaakt, omdat daarmee de beste weergave van de milieueffecten gepresenteerd wordt
(worst case). Het is feitelijk mogelijk dat er uitsluitend bedrijven van het type distributie met de hoogst mogelijke
verkeersgeneratie zullen vestigen. Hiervoor wordt in het bestemmingsplan geen nadere aanduiding opgenomen.
Ten aanzien van het industrieterrein wordt daarom uitgegaan van de CROW-kentallen (publicatie 317) voor het type
distributieterrein.
Voor het haventerrein wordt gerekend met het aantal vrachtbewegingen zoals Ecorys dat heeft bepaald en de
personenautoverplaatsingen zoals bepaald op basis van het aantal arbeidsplaatsen en de CROW-kentallen. Er wordt
voor het buitendijkse gedeelte voor de vrachtautobewegingen uitgegaan van de cijfers gebaseerd op de berekening
van Ecorys, omdat deze specifiek zijn berekend ten aanzien van Flevokust. Bovendien leiden deze cijfers tot een
hogere vrachtverkeergeneratie dan de CROW-kentallen.

Gehanteerde verkeersgeneratie

Oppervlakte (bruto) Personenauto Vrachtauto

Buitendijks 10 435 220

Binnendijks 40 4158 1170
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Resultaten
Voor de volgende wegvakken zijn de intensiteiten en I/C-verhoudingen opgenomen:

P

Wegvakken N en O zijn niet ingetekend: Wegvak N ligt onder viaduct op Houtribweg, Wegvak O ligt ten oosten van
viaduct A6

Voor de omrekenfactoren van werkdagcijfers naar weekdagcijfers is gebruik gemaakt van onderstaande factoren zoals
deze op basis van telcijfers zijn bepaald. Voor het plan-gerelateerd verkeer is 77,86% van de werkdag aangehouden
voor de weekdag en voor de verdeling op wegvak P zijn de factoren van wegvak A aangehouden.

Wegvak

Werkdag naar

weekdag

weekdag naar

daguur

weekdag naar

avonduur

weekdag naar

nachtuur
fractie licht

verkeer

middelzwaar

verkeer

fractie zwaar

verkeer

A 85,50% 7,02% 2,00% 0,98% 85,68% 5,50% 8,82%

B 83,77% 7,21% 1,78% 0,80% 91,05% 5,85% 3,00%

C 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

D 83,77% 7,21% 1,78% 0,80% 91,05% 5,85% 3,00%

E 85,50% 7,02% 2,00% 0,98% 85,68% 5,50% 8,82%

F 94,97% 6,29% 2,30% 1,91% 85,51% 5,18% 9,31%

G 93,25% 6,54% 3,66% 0,86% 85,97% 5,13% 8,90%

H 95,69% 6,29% 2,30% 1,91% 85,51% 5,18% 9,31%

I 93,93% 6,54% 3,66% 0,86% 85,97% 5,13% 8,90%

J 85,50% 7,02% 2,00% 0,98% 85,68% 5,50% 8,82%

K 85,50% 7,02% 2,00% 0,98% 85,68% 5,50% 8,82%

L 85,50% 7,02% 2,00% 0,98% 85,68% 5,50% 8,82%

M 85,50% 7,02% 2,00% 0,98% 85,68% 5,50% 8,82%

N 85,50% 7,02% 2,00% 0,98% 85,68% 5,50% 8,82%

O 85,50% 7,02% 2,00% 0,98% 85,68% 5,50% 8,82%
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Intensiteiten Wegvakniveau

Intensiteiten weekdag, mvt/etmaal

Wegvak 2011 2025 Geen
planontwikkeling

2025 Volledig
planontwikkeling

A 8050 11130 13400

B 3420 4000 8020

C * * 4230

D 3430 3990 4090

E 11160 14800 16900

F 20950 24610 24990

G 20840 23980 24090

H 20970 25290 26130

I 20280 23960 24630

J 3200 3780 4180

K 2640 3430 3540

L 3080 4220 5080

M 2000 3250 3920

N 9290 13090 13910

O 7230 10530 10530

P* 6160 6700 6970

*Voor het wegvak van de Houtribweg ten westen van de Zuigerplasdreef (P) zijn we uitgegaan van de
verkeerstellingen van de provincie omdat deze hoger zijn dan het verkeersmodel (zie ook opmerking 1 in de inleiding).
Bij de verkeerstelling is zowel de groei naar 2025 en het planeffect, zoals bepaald in het verkeersmodel, opgeteld.

I/C-verhouding

Voor I/C-verhouding (werkdag) is de maatgevende richting opgenomen in de tabel.

I/C verhouding werkdag (maatgevende richting)

2025 Geen
planontwikkeling

2025 Volledig
planontwikkeling

Wegvak Ochtend Avond Ochtend Avond

A 0,22 0,24 0,24 0,25

B 0,30 0,24 0,62 0,51

C * * 0,36 0,29

D 0,3 0,24 0,29 0,24

E 0,33 0,32 0,42 0,39

F 0,65 0,39 0,69 0,39

G 0,39 0,68 0,39 0,69

H 0,59 0,42 0,61 0,47

I 0,41 0,6 0,44 0,61

J 0,18 0,06 0,22 0,07

K 0,05 0,15 0,05 0,17

L 0,11 0,10 0,13 0,15

M 0,07 0,08 0,10 0,09

N 0,23 0,26 0,27 0,27

O 0,43 0,38 0,44 0,38

P 0,25 0,33 0,26 0,33
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De I/C verhouding blijft op wegvakniveau overal onder de 0,8. Problemen op wegvakniveau zijn dan ook niet te
verwachten.

Beoordeling kruispunten

Het afwikkelingsniveau op kruispuntniveau van beide varianten is bepaald met behulp van de verkeerskundige
software Capacito en de meerstrooksrotondeverkenner.

Bij de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 Het drukste uur van de 2-uur spits is 55% van de totale 2-uur spits

 De personenauto equivalent (pae) van vrachtverkeer is 1,8. Dit betekent dat elk voertuig dat onderdeel uitmaakt
van het vrachtverkeer in de berekening wordt meegenomen als 1,8 personenauto's. Dit omdat vrachtverkeer
meer capaciteit inneemt dan personenauto's.

 Negatieve effecten op de verkeersafwikkeling door de aanwezigheid van fietsers en/of voetgangers zijn niet als
aanwezig verondersteld (daadwerkelijk niet aanwezig door aanwezigheid van andere routes of bijvoorbeeld
ongelijkvloerse kruisingen).

Kruispunt A is een voorrangskruispunt en kruispunten B,C en D zijn turborotondes. Voor het voorrangskruispunt is
beoordeeld of de wachttijd niet boven de, als acceptabel beschouwde, 20 seconden komt. Voor de rotondes is de
verzadigingsgraad op de toeleidende takken bekeken. Een waarde van 80% of lager resulteert hierbij in een goede
verkeersafwikkeling. In onderstaande figuur zijn de vier kruispunten weergegeven die zijn beoordeeld.

Beoordeelde kruispunten Flevokust

2025 met Haven

Ochtendspits Avondspits

maximale wachttijd

Kruispunt A < 20 s < 20 s

maatgevende verzadigingsgraad toerit

Kruispunt B 65 % 82 %

Kruispunt C 58 % 44 %

Kruispunt D 54 % 66 %

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de verkeersafwikkeling op rotonde B in de situatie 2025 met volledige ontwikkeling
van de haven en het bedrijventerrein niet toereikend is. De verzadigingsgraad op de noordelijke tak van de rotonde is
hoger dan 80%. Door de Binnenhavenweg te voorzien van een extra rechtsaffer naar de Houtribweg zal de
verzadigingsgraad met 62% in de avondspits onder de maatgevende 80% blijven. Voor de ochtendspits zal de
verzadigingsgraad dan 49% zijn.
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De kruispuntstromen zijn overgenomen uit het verkeersmodel. De distributie van het verkeer is hiervoor
overgenomen van een nabijgelegen vergelijkbaar bedrijventerrein (zie ook opmerking 4 in de inleiding), waarbij de
oriëntatie met name op de Randstad is gericht. Uit het onderzoek van Ecorys blijkt echter dat de oriëntatie van het
vrachtverkeer van het buitendijks gelegen terrein niet richting Randstad is. Het gaat hier om de 220
vrachtverplaatsingen die dagelijks worden gemaakt en waarvan 72% buiten de spits wordt gemaakt. Bij een
aanvullende beoordeling van de kruispunten is rekening gehouden met deze andere oriëntatie en blijkt dat de twee
kruispunten gelegen bij de A6 (kruispunten C en D), deze verkeersstromen kunnen verwerken (maximale
verzadigingsgraad blijft onder 80%).

Conclusie
Uit het overzicht van met de kruispuntbeoordeling blijkt dat er één knelpunt zal ontstaan als de toekomstige
verkeersstromen met de huidige kruispunten moeten worden afgewikkeld. Dit knelpunt is op te lossen door een
aparte rechtsaffer te realiseren van de Binnenhavenweg naar de Houtribweg.


