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Dit iss de samen
nvatting van
n een afstuddeeronderzo
oek naar de
e
verke
eersafwikkeling van Gebiedsonttwikkeling Luchthaven
n
Twen
nte. Het afs
studeeronderrzoek is eenn scenario studie
s
in hett
Regi onaal Verke
eersmodel Twente
T
naar de verkeerrsafwikkeling
g
van het huidige netwerk en aangepaste netwerkontw
werpen. Hett
afstu
udeeronderzo
oek is de afrronding van de masterop
pleiding Civill
Engin
neering and
d Managem
ment aan U niversiteit Twente.
T
Hett
afstu
udeeronderzo
oek is uitgevoerd onnder begelleiding van
n
proviincie Overijssel en Universiteit Twentte.
eling Luchthaven Twentte is het plan
p
om de
e
Gebiiedsontwikke
voorm
malige milita
aire vliegbas
sis Twente om te vorm
men tot een
n
comm
merciële burgerluchthave
en in een grooene omgeviing. Het plan
n
kent een tweede
eling met de ontwikkelingg van de luc
chthaven en
n
bedriijvigheid aan
n de noordzijde en de oontwikkeling van natuur,,
recre
eatie en wonen aan de zu
uidzijde van het plangebied. In beide
e
delen
n komen recreatieve activ
viteiten.
Provvincie Overijs
ssel is wegbe
eheerder vann een aantal wegen in de
e
omge
eving van Gebiedsontwikkeling Luchthave
en Twente,,
waarronder de N 737 (Ens
schede-Deurrningen) en de N 342
2
(Hen
ngelo-Oldenz
zaal). Provin
ncie Overijsssel is vera
antwoordelijkk
voor het in stan
nd houden van de infrrastructuur en
e voor hett
moge
elijk maken van een vlo
ot en veilig ggebruik van de weg. De
e
geweest
volge
ende
vrag
gen
zijn
aanleiding
tot
hett
afstu
udeeronderzo
oek:
 Wat is de invloe
ed van d e Gebieds
sontwikkeling
g
Luchthav
ven Twente op
o het omligggende wegennet?
 Welke aa
anpassingen in het verkeeersnetwerk zijn er nodig
g
om knelp
punten in het verkeersnettwerk te voorrkomen?
De tw
wee vragen van provinc
cie Overijsseel leiden tot de centrale
e
vraag
g:
Welkke netwerkva
arianten kun
nnen het beeste oplossin
ngen bieden
n
voor knelpunten in het verrkeersnetwerrk die kunnen ontstaan
n
en 2010 en 2030 als gev
volg van de verkeersafw
wikkeling van
n
tusse
perso
onen- en goederenver
g
rvoer van dde Gebieds
sontwikkeling
g
Luch
hthaven Twe
ente in samenhang met dde Innovatie
edriehoek en
n
de A 1-zone?
De beantwoording van de
eze vraag is opgespllitst in vierr
onde
erzoeksstapp
pen:
 Scenario
o’s opstellen
 Knelpuntten bepalen
 Netwerkv
varianten onttwerpen
 Verkeerk
kundige effec
cten bepalenn

nario’s opsttellen
Scen
 De plannen voor de Gebiedsoontwikkeling Luchthaven
n
Twente zijn vastgelegd in eeen Structu
uurvisie en
n
Omgevin
ngsvisie. Bij het opstellenn van deze visies
v
is veell
discussie
e geweest over de u itgangspunte
en voor de
e
ontwikke
eling van Luchthaven Twente tot 2030. Hett
verkeer op
o het omlig
ggende wegeennet is afh
hankelijk van
n
het succe
es van Gebie
edsontwikkelling Luchthaven Twente
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en de
e ruimtelijk economische
e
e ontwikkelinng van de reg
gio tot 2030..
Deze
e ontwikkelin
ngen zijn onzeker. Om rrecht te doe
en aan deze
e
onze
ekerheid is in
n dit afstudee
eronderzoekk gekozen om
m scenario’ss
op tte stellen waarbij
w
het succes vaan Gebieds
sontwikkeling
g
Luch
hthaven Twe
ente en ruim
mtelijk econoomische ontwikkelingen
n
centrraal staat.
Er iss gekozen om
o aan te sluiten
s
bij bbestaande sc
cenario’s en
n
inform
matie. De concurrentiekracht van een luchth
haven wordtt
bepa
aald door het service
eniveau, heet reissegment en de
e
bereiikbaarheid. Voor het inschatten vvan passagiersaantallen
n
word
dt gerekend met het ca
atchment areea, propensiity to fly en
n
markktpenetratieg
graad.
 Het catc
chment area is de pootentiële marrkt van een
n
luchthave
en, ook wel het achterla nd genoemd
d. Het is een
n
maat vo
oor het pote
entiële aantaal passagierrs en wordtt
uitgedruk
kt in het aan
ntal inwonerss dat binnen
n 1 of 2 uurr
reistijd van een luchthaven woont. Het primaire
e
catchment area hee
eft een reikkwijdte van 1 uur. Hett
secundaire catchmen
nt area is dee schil tussen
n 1 en 2 uurr
reistijd.
 De propensity to fly
y is de bereiddheid van me
ensen om te
e
vliegen. Dit wordt uitg
gedrukt als hhet aantal re
etourvluchten
n
per hoofd
d van de bev
volking per jaaar.
 De mark
ktpenetratiegraad is hett marktaandeel van een
n
luchthave
en in de tota
ale vraag naaar luchtvaarrt, uitgedruktt
als perc
centages van de vraagg naar vluchten in hett
primaire en secundaire catchmennt area.
De g
grootte van het catchm
ment area is belangrijk voor een
n
succcesvolle exp
ploitatie van de luchhthaven. Wanneer hett
verke
eersnetwerk binnen het catchment aarea verbete
erd wordt en
n
de bereikbaarhe
eid van ee
en luchthavven groeit, wordt hett
catch
hment area groter. Pass
sagiers komeen dan van verder naarr
de lu
uchthaven. Wanneer
W
de
e toename vvan passagiers leidt tott
doorsstromingspro
oblemen in het verkeeersnetwerk, neemt de
e
bereiikbaarheid van
v
de luchth
haven af. Dee catchmentt area wordtt
dan kkleiner.
Voorr de ontwikke
eling van Luc
chthaven Tw
wente zijn driie scenario’ss
overg
genomen
van
Area
a
Developpment
Tw
wente,
de
e
grond
dontwikkelingsmaatschappij van hett plangebied. Het aantall
luchtthavenpassa
agiers is aangenomen opp 600.000, 1.200.000 en
n
2.400
0.000. Deze passagiersaantallen zijn onderrbouwd mett
aann
names voor catchmen
nt area, ppropensity to fly en
n
markktpenetratieg
graad. Verder is er vvanuit gega
aan dat de
e
Gebiiedsontwikke
eling Luchthaven Tweente 990 tot 2.250
0
arbeiidsplaatsen creëert in het noorde lijk deelgebied en 690
0
arbeiidsplaatsen in het zu
uidelijk deellgebied. In zowel hett
noord
delijk als zu
uidelijk deelg
gebied wordeen 1.120 be
ezoekers perr
dag vverwacht voo
or leisure acttiviteiten.
Voorr de ruimtelijk economische ontwikkkeling van de regio iss
uitge
egaan van Welvaart en Leefomgeeving scena
ario’s. Deze
e
scen
nario’s zijn opgesteld
o
door samenweerkende plan
nbureaus en
n
sche
etsen de toe
ekomst van Nederland tussen 200
06 en 2040..
Regi o Twente heeft in same
enwerking m
met Twentse gemeenten
n
groeiipercentages
s van het aantal inwoneers, arbeids
splaatsen en
n
huish
houdens op
pgesteld in de verscchillende Welvaart
W
en
n
Leefo
omgeving sc
cenario’s. Deze groeiperccentages zijn
n gebruikt bij
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het invoeren van 2030
0-scenario’s
Verkkeersmodel Twente.
T

in

het

De scenario’s voor luch
hthavenontw
wikkeling en
n
econ
nomische onttwikkeling zijn als volgt geecombineerd
d
Combinaties van luchth
haven en
ruimtelijk ecoonomische scen
nario’s
Ruimtelijk ecoonomische scen
nario’s
Laag

20330 Regional Communities

Midden

20330 Transatlantic Market

Midden

20330 Strong Europe

Hoog

20330 Global Economy

Regionaall

ruimtelijkk

Luchthavenscen
L
nario’s (passagiers per jaar)
Referentie
R
Geen
G
luchthaven

Laag
600.000

Mid
dden
1.2
200.000

Hoog
2.40
00.000

2030
2
v1

2030 v2

203
30 v3

2030
0 v4

2030
0 v5

Knellpunten bep
palen
Om te bepalen
n of het hu
uidige verkeeersnetwerk een vlotte
e
eersafwikkeling van Gebiedsonttwikkeling Luchthaven
n
verke
Twen
nte kan gara
anderen zijn de 2030-sceenario’s in he
et Regionaall
Verkkeersmodel Twente in
ngevoerd. Dit is ee
en statisch
h
verke
eersprognosemodel datt ontwikkeldd is door Goudappell
Coffe
eng. Bij het invoeren va
an de scenaario’s zijn parameters en
n
inste
ellingen in het
h verkeersmodel gelijkk gehouden ten
t
opzichte
e
van d
de scenario’’s voor 2020
0. Er is wel eeen extra bu
usverbinding
g
tusse
en Enschede
e, Hengelo en de luchthaaven gemode
elleerd.
Het modelleren
n van luc
chthavenpasssagiers in
n regionale
e
verke
eersmodellen
n kan voo
or problemeen zorgen, omdat hett
verpllaatsingsged
drag van luc
chthavenpasssagiers and
ders is dan
n
voor andere re
egionale verplaatsingen . De mode
ellering van
n
luchtthavenpassa
agiers in het regionaal veerkeersmode
el is daarom
m
Als
uitg
geco
ontroleerd.
gangspunt
is
gekozen
datt
luchtthavenpassa
agiers gespreid over de dag komen.
k
De
e
mode
ellering van
n luchthaven
npassagiers is gecontrroleerd voorr
altern
natieve uitga
angspunten voor distribbutie, vervoe
erwijzekeuze
e
en a
aankomst- en
e vertrekpa
atronen vann luchthaven
npassagiers..
Wan neer voor het ontwerp
pen van heet verkeersnetwerk alss
angspunt gekozen wo
ordt dat dde piekbelasting van
n
uitga
luchtthavenpassa
agiers en leisure bezoekkers samenvalt met de
e
gemiiddelde ochttend- of avon
ndspits, moeet er rekenin
ng gehouden
n
word
den met hoge
ere verkeersiintensiteiten..
In h
het studiege
ebied bleke
en knelpunteen op weg
gvakken en
n
kruisspunten te ontstaan
o
in de 2030-sceenario’s. De
e knelpunten
n
doen
n zich voor in alle 203
30-scenario’ss. Dit betek
kent dat de
e
auton
nome groei van
v de regio in het Transsatlantic Marrket scenario
o
al vo
oor problem
men zorgt. De
D Gebiedsoontwikkeling Luchthaven
n
Twen
nte vergroot de verkeersp
problemen oop de N 737 en
e N 342.
De kknelpunten op
p de N 737 (Enschede –D
Deurningen):
 Kruispun
nt Horstlindelaan in de occhtend en avo
ondspits
 Wegvak Horstlindelaan <> Braakw
kweg in zuide
elijke richting
in de och
htendspits en
n noordelijke richting in de
avondspits
 Kruispun
nt Toegangsw
weg Luchthaaven Twente in de
ochtend-- en avondsp
pits
 Kruispun
nt Frans op den Bult in dee ochtend- en
e
avondspits
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Wegvak Toegangswe
eg Luchthave
ven Twente <>
< Frans op
den Bult in zuidelijke
e richting in dde ochtendsp
pits en
noordelijke richting in
n de avondsppits

De kknelpunten on
ntstaan op de N 342:
 Kruispun
nt Hasselerba
aan in de avoondspits
 Wegvak Hasselerbaa
an > Op/afritt A1 Hengelo
o Noord –
zuidkant in noordelijk
ke richting dee avondspits
 Kruispun
nt Op/afrit A1 Hengelo Nooord – zuidka
ant in de
ochtend en avondspits
 Kruispun
nt Op/afrit A1 Hengelo Nooord – noord
dkant in de
ochtend en avondspits
 Wegvak Op/afrit A1 Hengelo
H
Nooord – zuidkan
nt >
noordkan
nt in noordeliijke richting i n de avonds
spits
 Wegvak Noordelijke Esweg <> Fr
Frans op den Bult in
westelijke
e richting in de
d avondspitts
 Kruispun
nt Frans op den
d Bult in dee ochtend- en
e
avondspits
 Kruispun
nt Provinciale
e rondweg in ochtend- en
n
avondspits
In on
nderstaande kaart zijn de knelpunten gegeven:

Figuu
ur 17: Overzichtskaart studiegebied m
met knelpuntten
werkvariante
en ontwerpe
en
Netw
Voorr het ontwerpen van wegen in Nedeerland gelden richtlijnen..
Voorr het aanpa
assen van knelpunten zijn verschillende type
e
maattregelen op te stellen. Binnen
B
het afstudeerond
derzoek zijn
n
allee
en maatregelen bekek
ken die aaanpassingen
n aan hett
verke
eersnetwerk doen of nieuwe inffrastructuur aanleggen..
Ande
ere type oplo
ossingen op het gebied vvan ruimtelijke ordening,,
prijsb
beleid, ope
enbaar verrvoer, mobbiliteitsmanag
gement en
n
benu
utting zijn nie
et meegenom
men, omdat hiervan de effecten
e
niett
bepa
aald konden
n worden met
m
het Reegionaal Verkeersmodell
Twen
nte binnen de
d beschikba
are tijd en midddelen.
Uit d
de opgesteld
de netwerkv
varianten zijnn drie netwerkvarianten
n
geko
ozen waarvan de verkeerskundige efffecten zijn bepaald.
b
Hett
basissnetwerk is ook meegenomen aals netwerk
kvariant. De
e
netw
werkvarianten
n zijn de volgende:
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Netwerkv
variant I is het
h basisnetw
werk. Hierin zijn er geen
n
aanpassingen gedaan.
Netwerkv
variant II vergroot de caapaciteit op het wegvakk
Toegang
gsweg Luchth
haven Twennte <> Frans op den Bultt
Toegangsweeg Luchthav
en de kruispunten
k
ven Twente,,
Frans op
p den Bult en Op/afritt A1 Henge
elo Noord –
noordzijd
de.
Netwerkv
variant III creëert
c
eenn nieuwe op/afrit
o
voorr
Enschede op de A1 en vergrooot de capaciteit van hett
wegvak Toegangswe
eg Luchthave
ven Twente <>
< Frans op
p
den Bultt en vergroo
ot de capacciteit van het kruispuntt
Toegang
gsweg Luchth
haven Twentte.
Netwerkv
variant IV voorziet in eenn gecombine
eerde op/afritt
voor Ens
schede en He
engelo om dde verstoring van verkeerr
op de A1
1 te beperken ten opzichhte van het plaatsen
p
van
n
een extra
a aansluiting
g op de A1. D
Daarnaast komt
k
er extra
a
capaciteiit op het wegvak
w
Toeegangsweg Luchthaven
n
Twente <> Frans op
p den Bult en een roto
onde op hett
kruispuntt Toegangsw
weg Luchthavven Twente.

Verk
keerskundig
ge effecten bepalen
b
De netwerkvarrianten zijn
n ingevoerdd in het Regionaall
Verkkeersmodel Twente
T
bij ee
en gelijkblijve
vende verkee
ersvraag. De
e
verbe
etering van het
h netwerk zorgt niet vooor een toen
name van de
e
in
het
verke
eersvraag
verkeersneetwerk,
alleen
voorr
verscchuivingen van
v kortste ro
outes.
Het b
blijkt dat de nieuwe netw
werkvarianteen kortere ro
outes bieden
n
voor verkeer bin
nnen en buiten het studdiegebied, waardoor
w
de
e
verke
eersintensite
eiten per sald
do toenemenn in het studiegebied ten
n
opzicchte van het basisnetwerrk. De onderz
rzochte netwerkvarianten
n
biede
en echter geen robuuste oplossingg. In het lag
ge en hoge
e
2030
0-scenario zijjn er knelpun
nten op kruisspunten in de
e avondspitss
op de
e N 342 en N 737.
De cconcurrentiek
kracht van Luchthaven T
Twente ten opzichte
o
van
n
ande
ere (regiona
ale) luchtha
avens voor het aantrrekken van
n
passsagiers worrdt bepaald
d door heet servicen
niveau, hett
reisssegment en de bereikba
aarheid. Vooor de ontwikkeling van
n
Luch
hthaven Twe
ente en he
et aantrekkken van pa
assagiers iss
bereiikbaarheid vanaf
v
de A1 van grooot belang. Van
V
de drie
e
altern
natieve netw
werkvarianten
n biedt direcct aansluiten
n van N 737
7
op A
A1 de kortste
e reistijd op wegvakken voor verkee
er tussen de
e
A1 e
en Luchthave
en Twente. In deze reisstijd is de vertraging op
p
kruisspunten en effecten va
an in- en uuitvoegend verkeer
v
niett
meeg
genomen. Een dynam
misch verkeeersmodel kan betere
e
resulltaten geven voor vertrag
ging en effeccten van knelpunten overr
de tij d.
Van de bekeken netwerkvarianten trekt hhet direct aa
ansluiten van
n
de N 737 op de A1 het meeste
m
verkeeer aan van
n buiten hett
studiiegebied. Da
at betekent dat deze vvariant niet alleen van
n
belan
ng is voor de bereikbaarheid van dee luchthaven
n, maar voorr
de b
bereikbaarhe
eid van de regio. Om een netwe
erkvariant te
e
ontw
werpen die ge
een knelpuntten kent, mooet een integraal ontwerp
p
voor N 737, N 34
42 en A1 opg
gesteld wordeen.
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Voorr de aansluitiing van de Toegangsweg
T
g Luchthaven Twente op
p
de N 737 leverrt een rotonde een bettere oplossin
ng dan een
n
kruisspunt
me
et
verkee
ersregelinsta llatie
vollgens
de
e
kruisspuntindicato
oren in het Re
egionaal Verrkeersmodel.
De ccentrale vraag
g van de afsttudeeropdraccht was:
Welkke netwerkva
arianten kun
nnen het beeste oplossin
ngen bieden
n
voor knelpunten in het verrkeersnetwerrk die kunnen ontstaan
n
tusse
en 2010 en 2030 als gev
volg van de verkeersafw
wikkeling van
n
perso
onen- en goederenver
g
rvoer van dde Gebieds
sontwikkeling
g
Luch
hthaven Twe
ente in samenhang met dde Innovatie
edriehoek en
n
de A 1-zone?
Het a
antwoord op de centrale vraag is als vvolgt:
De onderzochte
e netwerkv
varianten kuunnen allemaal geen
n
volle dige oplossing bieden voor dee knelpunten in hett
verke
eersnetwerk, die verwac
cht mogen w
worden in 2030,
2
bij de
e
uitga
angspunten voor de onttwikkeling va
van Gebieds
sontwikkeling
g
Luch
hthaven Twe
ente en de ruimtelijk
r
ecconomische ontwikkeling
g
van de omgev
ving, zoals deze uitg
tgangspunten
n in deze
e
afstu
udeeropdrach
ht gekozen
n zijn. V
Van de onderzochte
e
netw
werkvarianten
n levert de directe
d
aanslluiting van de
d N 737 op
p
de A
A1 de beste bereikb
baarheid vaan Gebieds
sontwikkeling
g
Luch
hthaven Twen
nte en korterre routes vooor verkeer in de regio.
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