
De ve

de Meest

eerdatum: 
011 

eercommiss

m 
k (extern) 

satie: 
verijssel/UT 

 
 

Va

erkeersa

ter 

ie: 

akgroep Ve

afwikke
Lucht

Dit is
verke
Twen
Regi
van 
afstu
Engin
afstu
provi
 
Gebi
voorm
comm
kent 
bedri
recre
delen
 
Prov
omge
waar
(Hen
voor 
moge
volge
afstu





 
De tw
vraag
Welk
voor 
tusse
perso
Luch
de A
 
De 
onde






 
Scen



 

erkeer, Ve

ling van
thaven 

s de samen
eersafwikkel
nte. Het afs
onaal Verke
het huidige 

udeeronderzo
neering and

udeeronderzo
incie Overijs

iedsontwikke
malige milita
merciële bur
een tweede

ijvigheid aan
eatie en won
n komen rec

vincie Overijs
eving van 
ronder de N
ngelo-Oldenz

het in stan
elijk maken 
ende vrag
udeeronderzo
 Wat is 

Luchthav
 Welke aa

om knelp

wee vragen 
g:  
ke netwerkva

knelpunten
en 2010 en 
onen- en g

hthaven Twe
1-zone? 

beantwoord
erzoeksstapp
 Scenario
 Knelpunt
 Netwerkv
 Verkeerk

nario’s opst
 De plan

Twente 
Omgevin
discussie
ontwikke
verkeer o
het succe

ervoer & Ru

n gebied
Twente

nvatting van
ing van 

studeeronder
eersmodel T
netwerk en 
oek is de afr
d Managem
oek is uit
sel en Unive

eling Luchth
aire vliegbas
gerluchthave

eling met de
n de noordz
en aan de zu
reatieve activ

ssel is wegbe
Gebiedso

N 737 (Ens
zaal). Provin
nd houden 
van een vlo

gen zijn 
oek:  

de invloe
ven Twente o
anpassingen
punten in het

van provinc

arianten kun
 in het ver
2030 als gev
goederenver

ente in same

ing van de
pen: 
o’s opstellen
ten bepalen
varianten ont
kundige effec

tellen 
nen voor d
zijn vastg

ngsvisie. Bij 
e geweest 
eling van L
op het omlig
es van Gebie

uimte 

dsontw
e. 

n een afstud
Gebiedsont

rzoek is een
Twente naar 

aangepaste 
ronding van 

ment aan U
gevoerd on
rsiteit Twent

aven Twent
sis Twente 
en in een gro

ontwikkeling
ijde en de o
uidzijde van 
viteiten.  

eheerder van
ntwikkeling 
schede-Deur
ncie Overijs
van de infr

ot en veilig g
aanleiding 

ed van d
op het omligg
 in het verke
verkeersnet

cie Overijsse

nnen het be
rkeersnetwer
volg van de 
rvoer van d
nhang met d

eze vraag 

twerpen 
cten bepalen

e Gebiedso
elegd in e
het opstellen
over de u
uchthaven 
ggende wege
edsontwikkel

wikkeling

deeronderzo
twikkeling 
n scenario s

de verkeer
 netwerkontw
de masterop
niversiteit T
nder begel
te.  

te is het p
om te vorm

oene omgevi
g van de luc
ontwikkeling 
het plangeb

n een aantal 
Luchthave

rningen) en 
ssel is vera
rastructuur e
gebruik van 

geweest 

e Gebieds
gende wege
eersnetwerk 
twerk te voor

el leiden tot 

este oplossin
rk die kunn
verkeersafw

de Gebieds
de Innovatie

is opgespl

n 

ontwikkeling 
een Structu
n van deze v
itgangspunte
Twente tot 
ennet is afh
ling Luchtha

- 1 -

g 

oek naar de
Luchthaven

studie in het
rsafwikkeling
werpen. Het
pleiding Civil
Twente. Het
leiding van

plan om de
men tot een
ing. Het plan
chthaven en
van natuur,

ied. In beide

wegen in de
en Twente,

de N 342
antwoordelijk
en voor het
de weg. De

tot het

sontwikkeling
nnet?  
zijn er nodig
rkomen?  

de centrale

ngen bieden
en ontstaan

wikkeling van
sontwikkeling
edriehoek en

litst in vier

Luchthaven
uurvisie en
visies is veel
en voor de

2030. Het
hankelijk van
ven Twente 

 
 

e 
n 
t 

g 
t 
l 
t 
n 

e 
n 
n 
n 
, 

e 

e 
, 

2 
k 
t 
e 
t 

g 

g 

e 

n 
n 
n 
g 
n 

r 

n 
n 
l 

e 
t 

n 
 



Vaakgroep Ve

 
en de
Deze
onze
op t
Luch
centr

Er is
inform
bepa
berei
word
mark







De g
succ
verke
de 
catch
de lu
doors
berei
dan k

Voor
overg
grond
lucht
2.400
aann
mark
Gebi
arbei
arbei
noord
dag v

Voor
uitge
scen
sche
Regi
groei
huish
Leefo
 

erkeer, Ve

e ruimtelijk e
e ontwikkelin
ekerheid is in
te stellen w

hthaven Twe
raal staat.  

 
s gekozen o
matie. De 
aald door 
ikbaarheid. 

dt gerekend 
ktpenetratieg
 Het catc

luchthave
maat vo
uitgedruk
reistijd 
catchme
secunda
reistijd. 

 De prop
vliegen. 
per hoofd

 De mark
luchthave
als perc
primaire 

grootte van
cesvolle exp
eersnetwerk 
bereikbaarhe
hment area 
uchthaven. W
stromingspro
ikbaarheid v
kleiner.  

 
r de ontwikke
genomen 
dontwikkelin
thavenpassa
0.000. Dez
names voo
ktpenetratieg
iedsontwikke
idsplaatsen 
idsplaatsen 
delijk als zu
verwacht voo

 
r de ruimtel
egaan van 
nario’s zijn o
etsen de toe
o Twente h
ipercentages
houdens op
omgeving sc

ervoer & Ru

economische
ngen zijn on
n dit afstudee
waarbij het 
ente en ruim

om aan te s
concurrentie
het service
Voor het i
met het ca

graad.  
chment are
en, ook wel 

oor het pote
kt in het aan
van een 
nt area hee
ire catchmen

ensity to fly
Dit wordt uitg
d  van de bev
ktpenetratie
en in de tota

centages va
en secundai

het catchm
ploitatie va
binnen het 

eid van ee
groter. Pass
Wanneer de
oblemen in 
van de luchth

eling van Luc
van Area

gsmaatscha
agiers is aan
e passagie
r catchmen

graad. Verd
eling Lucht

creëert in 
in het zu

uidelijk deelg
or leisure act

ijk economi
Welvaart e

opgesteld do
ekomst van 
eeft in same
s van het a
pgesteld in
cenario’s. De

uimte 

e ontwikkelin
zeker. Om r
eronderzoek

succes va
mtelijk econo

sluiten bij b
kracht van 

eniveau, he
nschatten v

atchment are

a is de po
het achterla

entiële aanta
ntal inwoners
luchthaven 
eft een reik
nt area is de

y is de bereid
gedrukt als h
volking per ja
graad is het
ale vraag na
n de vraag
re catchmen

ment area 
n de luch
catchment a
en luchthav
sagiers kome
e toename v

het verke
haven af. De

chthaven Tw
a Develop
ppij van het
genomen op
rsaantallen 
nt area, p
er is er v
haven Twe
het noorde

uidelijk deel
gebied worde
tiviteiten.  

sche ontwik
n Leefomge
or samenwe
Nederland 

enwerking m
antal inwone
 de versc
ze groeiperc

ng van de reg
recht te doe

k gekozen om
an Gebieds
omische on

bestaande sc
een luchth

et reissegm
van passagi
ea, propensi

otentiële mar
nd genoemd
al passagier
s dat binnen

woont. H
kwijdte van 
e schil tussen

dheid van me
het aantal re
aar.  
t marktaand

aar luchtvaar
g naar vluc
nt area.  

is belangrij
hthaven. W
area verbete
ven groeit, 
en dan van 
van passagi

eersnetwerk, 
e catchment

wente zijn dri
pment Tw
t plangebied
p 600.000, 1

zijn onder
propensity 
vanuit gega
ente 990 
lijk deelgeb
lgebied. In 
en 1.120 be

kkeling van 
eving scena
erkende plan
tussen 200

met Twentse
ers, arbeids
chillende W
centages zijn

- 2 -

gio tot 2030.
en aan deze
m scenario’s
sontwikkeling
twikkelingen

cenario’s en
haven wordt
ent en de
ersaantallen
ity to fly en

rkt van een
d. Het is een
rs en wordt
n 1 of 2 uur
et primaire
1 uur. Het

n 1 en 2 uur

ensen om te
etourvluchten

eel van een
rt, uitgedrukt
hten in het

k voor een
anneer het

erd wordt en
wordt het

verder naar
ers leidt tot

neemt de
t area wordt

ie scenario’s
wente, de
. Het aantal
.200.000 en

rbouwd met
to fly en

aan dat de
tot 2.250

ied en 690
zowel het

ezoekers per

de regio is
ario’s. Deze
nbureaus en
06 en 2040.
 gemeenten

splaatsen en
Welvaart en
n gebruikt bij 

 
 

. 
e 
s 
g 
n 

n 
t 

e 
n 
n 

n 
n 
t 
r 
e 
t 
r 

e 
n 

n 
t 
t 

n 
t 
n 
t 
r 
t 
e 
t 

s 
e 
l 

n 
t 

n 
e 
0 
0 
t 
r 

s 
e 
n 
. 
n 
n 
n 

 



Vaakgroep Ve

het 
Verk
 
De 
econ

 
Knel
Om 
verke
Twen
Verk
verke
Coffe
inste
van d
tusse
 
Het 
verke
verpl
voor 
lucht
geco
lucht
mode
altern
en a
Wan
uitga
lucht
gemi
word
 
In h
kruis
doen
auton
al vo
Twen
 
De k








Combinaties 
ruimtelijk eco

Ruimtelijk eco

Laag  203

Midden  203

Midden  203

Hoog  203

erkeer, Ve

invoeren 
keersmodel T

scenario’s 
nomische ont

lpunten bep
te bepalen

eersafwikkel
nte kan gara

keersmodel 
eersprognos
eng. Bij het 
ellingen in  h
de scenario’
en Enschede

modelleren
eersmodellen
laatsingsged

andere re
thavenpassa
ontroleerd. 
thavenpassa
ellering van
natieve uitga
aankomst- e
neer voor 

angspunt g
thavenpassa
iddelde ocht

den met hoge

het studiege
spunten te o
n zich voor 
nome groei v
oor problem
nte vergroot 

knelpunten op
 Kruispun
 Wegvak 

in de och
avondsp

 Kruispun
ochtend-

 Kruispun
avondsp

van  luchth
onomische scen

onomische scen

30 Regional Co

30 Transatlanti

30 Strong Euro

30 Global Econ

ervoer & Ru

van 2030
Twente.  

voor luch
twikkeling zij

palen  
n of het hu
ing van 

anderen zijn 
Twente in

emodel dat
invoeren va

het verkeers
’s voor 2020
e, Hengelo e

n van luc
n kan voo

drag van luc
egionale ve
agiers in het 

Als uitg
agiers gesp
n luchthaven
angspunten 
en vertrekpa
het ontwerp
ekozen wo

agiers en lei
tend- of avon
ere verkeersi

ebied bleke
ontstaan in 

in alle 203
van de regio

men zorgt. D
de verkeersp

p de N 737 (
nt Horstlindel
Horstlindela

htendspits en
its 

nt Toegangsw
- en avondsp
nt Frans op d
its  

haven  en 
nario’s 

L

R

nario’s  G
l

mmunities 

c Market  2

pe 

omy 

uimte 

0-scenario’s 

hthavenontw
n als volgt ge

uidige verke
Gebiedsont

de 2030-sce
ngevoerd. 
t ontwikkeld

an de scena
model gelijk 

0. Er is wel e
n de luchtha

chthavenpas
or probleme
chthavenpas
rplaatsingen
regionaal ve

gangspunt 
reid over 

npassagiers 
voor distrib

atronen van
pen van he
ordt dat d
sure bezoek
ndspits, moe
intensiteiten.

en knelpunte
de 2030-sce
30-scenario’s
in het Trans

De Gebiedso
problemen o

Enschede –D
aan in de oc
an <> Braakw
n noordelijke 

weg Luchtha
pits 
en Bult  in de

Luchthavenscen

Referentie 

Geen 
uchthaven 

2030 v1 

in het 

wikkeling en
ecombineerd

eersnetwerk 
twikkeling 
enario’s in he
Dit is ee
d is door 

ario’s zijn pa
k gehouden t
een extra bu

aven gemode

ssagiers in
en zorgen, 
ssagiers and
. De mode
erkeersmode

is gek
de dag k
is gecontr

butie, vervoe
n luchthaven
et verkeers
de piekbel
kers samen
et er rekenin
.  

en op weg
enario’s. De
s. Dit betek
satlantic Mar
ontwikkeling 
op de N 737 e

Deurningen)
chtend en avo
kweg in zuide
 richting in d

aven Twente 

e ochtend- e

nario’s (passagi

Laag  Mid

600.000  1.2

   

2030 v2  203

   

   

- 3 -

Regionaal

n ruimtelijk
d 

een vlotte
Luchthaven

et Regionaal
en statisch

Goudappel
rameters en
ten opzichte
usverbinding
elleerd.  

n regionale
omdat het

ders is dan
ellering van
el is daarom
ozen dat
komen. De
roleerd voor
erwijzekeuze
npassagiers.
netwerk als
asting van
valt met de

ng gehouden

gvakken en
e knelpunten
kent dat de
rket scenario

Luchthaven
en N 342. 

:  
ondspits 

elijke richting
e 

in de 

en 

ers per jaar) 

dden   Hoo

200.000  2.40

 

30 v3  2030

 

2030

 
 

l 

k 

e 
n 
l 

h 
l 

n 
e 
g 

e 
t 

n 
n 
m 

t 
e 
r 
e 
. 
s 
n 
e 
n 

n 
n 
e 
o 
n 

 

g 

00.000 

0 v4 

0 v5 



Vaakgroep Ve



 
De k
















 
In on
 

Figuu
 
Netw
Voor
Voor
maat
allee
verke
Ande
prijsb
benu
bepa
Twen
Uit d
geko
basis
netw
 
 
 
 

erkeer, Ve

 Wegvak 
den Bult
noordelij

knelpunten on
 Kruispun
 Wegvak 

zuidkant
 Kruispun

ochtend 
 Kruispun

ochtend 
 Wegvak 

noordkan
 Wegvak 

westelijke
 Kruispun

avondsp
 Kruispun

avondsp

nderstaande 

ur 17: Overz

werkvariante
r het ontwer
r het aanpa
tregelen op 

en maatreg
eersnetwerk 
ere type oplo
beleid, ope
utting zijn nie
aald konden
nte  binnen d
de opgesteld
ozen waarva
snetwerk is

werkvarianten

ervoer & Ru

Toegangswe
 in zuidelijke
ke richting in

ntstaan op d
nt Hasselerba
Hasselerbaa
in noordelijk

nt Op/afrit A1
en avondspi

nt Op/afrit A1
en avondspi
Op/afrit A1 H
nt in noordeli
Noordelijke 
e richting in d

nt Frans op d
its  

nt Provinciale
its 

kaart zijn de

ichtskaart st

en ontwerpe
pen van we
assen van 
te stellen. B
elen bekek

doen of 
ossingen op 
enbaar ver
et meegenom
n worden m
de beschikba
de netwerkv
n de verkee
 ook mee

n zijn de volg

uimte 

eg Luchthave
e richting in d
n de avondsp

e N 342: 
aan in de avo
an  > Op/afrit
ke richting de
 Hengelo No
ts 
 Hengelo No
ts 

Hengelo Noo
ijke richting i
Esweg <> Fr
de avondspit

den Bult  in de

e rondweg in 

 knelpunten 

udiegebied m

en 
gen in Nede
knelpunten 
Binnen het 
ken die aa

nieuwe inf
het gebied v

rvoer, mob
men, omdat 
met het Re
are tijd en mid
varianten zijn
rskundige ef
genomen a
ende: 

ven Twente <
de ochtendsp
pits 

ondspits 
t A1 Hengelo
e avondspits 
oord – zuidka

oord – noord

ord – zuidkan
n de avonds

Frans op den 
ts 
e ochtend- e

 ochtend-  en

gegeven:  

met knelpunt

erland gelde
zijn versch
afstudeerond
anpassingen
frastructuur 
van ruimtelij

biliteitsmanag
hiervan de e

egionaal Ve
ddelen. 
n drie netw
ffecten zijn b
als netwerk

- 4 -

<> Frans op 
pits en 

o Noord – 

ant in de 

dkant in de 

nt > 
spits 
Bult  in 

en 

n 

ten 

n richtlijnen.
illende type
derzoek zijn
n aan het

aanleggen.
ke ordening,
gement en
effecten niet
rkeersmodel

erkvarianten
bepaald. Het
kvariant. De

 
 

 

. 
e 
n 
t 
. 
, 
n 
t 
l 

n 
t 

e 



Vaakgroep Ve

 








 
Verk
De 
Verk
verbe
verke
versc
 
Het b
voor 
verke
opzic
biede
2030
op de
 
De c
ande
pass
reiss
Luch
berei
altern
op A
A1 e
kruis
meeg
resul
de tij
 
Van 
de N
studi
belan
de b
ontw
voor 
 
 
 
 

erkeer, Ve

 Netwerkv
aanpass

 Netwerkv
Toegang
en de k
Frans op
noordzijd

 Netwerkv
Ensched
wegvak 
den Bult
Toegang

 Netwerkv
voor Ens
op de A1
een extra
capacitei
Twente 
kruispunt

keerskundig
netwerkvar

keersmodel T
etering van h
eersvraag 
chuivingen v

blijkt dat de 
verkeer bin

eersintensite
chte van het 
en echter g
0-scenario zij
e N 342 en N

concurrentiek
ere (regiona
sagiers wor
segment en 
hthaven Twe
ikbaarheid v
natieve netw

A1 de kortste
en Luchthave
spunten en 
genomen. 
ltaten geven 
d.   

de bekeken 
N 737 op d
iegebied. Da
ng is voor d
bereikbaarhe

werpen die ge
N 737, N 34

ervoer & Ru

variant I is h
ingen gedaa
variant II ve
gsweg Luchth
kruispunten 
p den Bult
de. 
variant III c
e op de A1
Toegangswe
t en vergroo

gsweg Luchth
variant IV vo
schede en He
1 te beperke
a aansluiting
it op het w
<> Frans op
t Toegangsw

ge effecten b
rianten zijn
Twente bij ee
het netwerk 

in het 
van kortste ro

nieuwe netw
nnen en bui
eiten per sald

basisnetwer
een robuus
jn er knelpun
N 737.  

kracht van L
ale) luchtha
rdt bepaald
de bereikba

ente en he
vanaf de A
werkvarianten
e reistijd op 
en Twente. 
effecten va
Een dynam
voor vertrag

netwerkvari
e A1 het m
at betekent 
e bereikbaa

eid van de 
een knelpunt
42 en A1 opg

uimte 

het basisnetw
n. 
rgroot de ca
haven Twen
Toegangswe
en Op/afrit

creëert een
 en vergroo

eg Luchthave
ot de capac
haven Twent
orziet in een
engelo om d
n ten opzich

g op de A1. D
wegvak Toe
p den Bult 

weg Luchthav

bepalen 
n ingevoerd
en gelijkblijve
zorgt niet vo

verkeersne
outes.  

werkvariante
ten het stud

do toenemen
rk. De onderz
te oplossing
nten op kruis

uchthaven T
avens voor 
d door he
aarheid. Voo
et aantrekk
1 van groo
n biedt direc
wegvakken 
In deze reis

an in- en u
misch verke
ging en effec

anten trekt h
meeste verke

dat deze v
rheid van de
regio. Om 

ten kent, mo
gesteld worde

werk. Hierin 

apaciteit op 
nte <> Frans 
eg Luchthav
t A1 Henge

n nieuwe o
ot de capac
ven Twente <
citeit van h
te. 
n gecombine
de verstoring 
hte van het p
Daarnaast k
egangsweg 
en een roto
ven Twente. 

d in het 
vende verkee
oor een toen
etwerk, al

en kortere ro
diegebied, w
n in het stud
rzochte netw
g. In het lag
spunten in de

Twente ten o
het aantr

et servicen
or de ontw

ken van pa
ot belang. V
ct aansluiten
voor verkee

stijd is de v
uitvoegend v
eersmodel 
cten van kne

het direct aa
eer aan van
variant niet 
e luchthaven

een netwe
oet een integ
en.  

- 5 -

zijn er geen

het wegvak
op den Bult

ven Twente,
elo Noord –

op/afrit voor
iteit van het
<> Frans op
et kruispunt

eerde op/afrit
van verkeer

plaatsen van
komt er extra

Luchthaven
onde op het

Regionaal
ersvraag. De
name van de
leen voor

outes bieden
waardoor de
iegebied ten
erkvarianten
ge en hoge
e avondspits

opzichte van
rekken van
niveau, het
ikkeling van

assagiers is
Van de drie
n van N 737
er tussen de
ertraging op
verkeer niet
kan betere
lpunten over

ansluiten van
n buiten het

alleen van
n, maar voor
erkvariant te
raal ontwerp

 
 

n 

k 
t 
, 

– 

r 
t 
p 
t 

t 
r 
n 
a 
n 
t 

l 
e 
e 
r 

n 
e 
n 
n 
e 
s 

n 
n 
t 
n 
s 
e 
7 
e 
p 
t 
e 
r 

n 
t 

n 
r 
e 
p 



Vaakgroep Ve

 
Voor
de N
kruis
kruis
 
De c
Welk
voor 
tusse
perso
Luch
de A
 
Het a
De 
volle
verke
uitga
Luch
van 
afstu
netw
de A
Luch
 
 

erkeer, Ve

r de aansluiti
N 737 lever
spunt me
spuntindicato

centrale vraag
ke netwerkva

knelpunten
en 2010 en 
onen- en g

hthaven Twe
1-zone? 

antwoord op 
onderzochte

dige oplos
eersnetwerk

angspunten 
hthaven Twe

de omgev
udeeropdrach
werkvarianten

A1 de be
hthaven Twen

ervoer & Ru

ing van de T
rt een roton
et verkee
oren in het Re

g van de afst
arianten kun
 in het ver
2030 als gev
goederenver

ente in same

de centrale 
e netwerkv
sing biede
, die verwac
voor de ont

ente en de r
ving, zoals
ht gekozen
n levert de d
ste bereikb
nte en korter

uimte 

Toegangsweg
de een bet

ersregelinsta
egionaal Ver

tudeeropdrac
nnen het be
rkeersnetwer
volg van de 
rvoer van d
nhang met d

vraag is als v
varianten ku
n voor de
cht mogen w
twikkeling va
ruimtelijk ec

deze uitg
n zijn. V
directe aansl
baarheid va
re routes voo

g Luchthave
tere oplossin
llatie vol
rkeersmodel

cht was:  
este oplossin
rk die kunn
verkeersafw

de Gebieds
de Innovatie

volgt: 
unnen alle
e knelpunt
worden in 2

van Gebieds
conomische 
tgangspunten
Van de 
luiting van d
an Gebieds
or verkeer in 

- 6 -

n Twente op
ng dan een
lgens de
.  

ngen bieden
en ontstaan

wikkeling van
sontwikkeling
edriehoek en

maal geen
en in het
2030, bij de
sontwikkeling
ontwikkeling
n in deze
onderzochte

de N 737 op
sontwikkeling

de regio.  

 
 

p 
n 
e 

n 
n 
n 
g 
n 

n 
t 

e 
g 
g 
e 
e 
p 
g 


