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Indienen informatieverzoek  
  
  
Algemene omschrijving doel    
Introductie van informatieverzoek. Waarom is deze informatie nodig? Welk vraagstuk ligt hieraan ten grondslag? 
Welk doel dient het informatieverzoek?   
  
Introductie VENOM  
Dit informatieverzoek is namens de VENOM Beheerorganisatie ingediend door Significance en 
Arcadis. VENOM is een regionaal verkeersprognosemodel voor strategische weg- en openbaar 
vervoerstudies in de Metropoolregio Amsterdam. Met dit rekenkundig hulpmiddel worden 
effecten van projecten, maatregelen en beleid op mobiliteit en de infrastructuur onderzocht.  
  
VENOM is een initiatief van vijftien partners in de Metropoolregio Amsterdam. De 
beheerorganisatie van VENOM is juridisch ondergebracht bij de Vervoerregio Amsterdam. De 
regionale samenwerking met betrekking tot VENOM bestaat sinds 2007 en wordt nu gevormd 
door vijftien partners. Naast de Vervoerregio Amsterdam zijn dit de provincies Noord Holland 
en Flevoland, Rijkswaterstaat (regio's West-Nederland Noord en Midden Nederland), ProRail, 
regio Zuid-Kennemerland, regio IJmond, regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Almere, 
Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Lelystad, Purmerend en Zaanstad.   
  
VENOM wordt, voor zowel wegverkeer als openbaar vervoer, voor verschillende grote en 
kleine studies en projecten ingezet. Hieronder valt een veelvoud aan scenariostudies. In het 
kader op de volgende pagina is een drietal recente voorbeeldstudies beschreven, waarin 
VENOM is toegepast om OV-projecten door te rekenen.  
     
OV Toekomstbeeld 2040  
De druk op het openbaar vervoersysteem in Nederland en specifiek in  
Noord-Holland (regio Amsterdam) is groot. Ruimtelijke ontwikkelingen (250.000 woningen extra 
binnen de Metropoolregio Amsterdam als ook vele lokale ontwikkelingen) zetten dit systeem 
nog verder onder druk. Met deze studie is onderzocht waar deze extra druk komt te liggen 
(lokaal Amsterdam als ook regionale verbindingen) en welke maatregelen op korte en 
middellange termijn genomen kunnen worden om deze te verminderen.  
 
ZWASH (Zuidwest Amsterdam Schiphol Hoofddorp)  
De vele (geplande/verwachte) ruimtelijke ontwikkelingen in en rond zuidwest Amsterdam 
zorgen ervoor dat het openbaar vervoersysteem, dan nu al flink belast is, nog verder onder 
druk komt te staan. De ontwikkelingen rondom Amsterdam Zuid, de Zuidas, Schinkelgebied en 
Schiphol belasten met name het spoorsysteem zwaar. Met deze studie wordt o.a. onderzocht of 
de Airport Sprinter hier een gedeeltelijke oplossing voor kan bieden.  
 
MAS Vervoerwaardestudie  
Deze studie past bij de ZWASH studie, alleen wordt hier specifiek ingegaan op het oplossend 
vermogen van het verlengen van de Noord/Zuidlijn (metro) via zuidwest Amsterdam naar 
Schiphol. Op bestuurlijk verzoek laat de Vervoerregio Amsterdam onderzoek verrichten waarbij 
sterk rekening gehouden wordt met lokale ontwikkelingen in Amsterdam zuid, Amsterdam 
zuidwest en Schiphol.  
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Het modelsysteem van VENOM is afgeleid van de grote modelsystemen van Rijkswaterstaat 
(het landelijk model LMS en de vier regionale NRM-modellen) waarbij een extra laag is 
toegevoegd om het regionale OV beter te modelleren. Qua ruimtelijke indeling is VENOM een 
verfijning van het NRM West, dat als studiegebied de provincies Noord- en Zuid-Holland, 
Flevoland en Utrecht heeft. Het studiegebied van VENOM, weergegeven in figuur 1, beslaat de 
Metropoolregio Amsterdam en bestaat uit 12 basisregio’s.   
  
Figuur 2 laat een schematische weergave zien van het VENOM-model in relatie tot andere 
verkeersmodellen in de Metropoolregio Amsterdam. De VENOM-partners streven ernaar zoveel 
mogelijk onderlinge afstemming tussen de modellen te realiseren. De modellering van OV in 
lokale modellen wordt daarmee ook afgestemd op VENOM. Anderzijds is het VENOMmodel 
het hoogste niveau waarin regionale OV-projecten worden onderzocht omdat het NRM West 
het regionaal OV niet met voldoende detail modelleert.   
  
De ruimtelijke resolutie van de modelzonering in VENOM is gebaseerd op de zonering in het 
NRM West, met een verfijning in stedelijk gebied. Daarmee komt de resolutie op een niveau 
dat vergelijkbaar is met postcode 5 niveau. Het OV-netwerk in VENOM bevat alle OV-lijnen 
die het studiegebied of het invloedsgebied bedienen en daarnaast het complete 
spoorwegennet van Nederland.    
  
  
  

 

Figuur 1: Studiegebied VENOM, weergegeven in de 12 basisregio’s 
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Figuur 2: Schematische weergave van het VENOM-model in relatie tot andere verkeersmodellen in de Metropoolregio 

Amsterdam (bron: VENOM-handboek) 
 

VENOM is samengevat de tool voor beleidsondersteuning voor regionale overheden in de 
Metropoolregio Amsterdam. Op basis van berekeningen met het VENOM-model wordt de 
investeringsagenda bepaald. VENOM is daarmee een belangrijke schakel in het verbeteren 
van de kwaliteit van het OV in de Metropoolregio Amsterdam.   
  
Een model is echter zo goed als de data die er in gaat. Daarom is het van groot belang om een 
goed beeld te krijgen van de werkelijke OV-verplaatsingspatronen in de regio, zodat VENOM 
zodanig kan worden afgesteld dat de prognoses zo goed mogelijk aansluiten bij de 
werkelijkheid.  
  
Actualisatie VENOM  
In 2021 staat een grootschalige update van het VENOM-model gepland, waarin het basisjaar 
wordt geactualiseerd naar 2018. De beschrijving van de vervoersvraag in het basisjaar vormt 
letterlijk de basis waarop ontwikkelingen worden geprojecteerd. Dit gebeurt door middel van 
de zogenaamde Pivot Point methode. Bij deze methode wordt een verkeersmodel gebruikt om 
groeifactoren (van basis- naar toekomstjaar) te bepalen en worden deze factoren toegepast 
op de omvang van het verkeer in het basisjaar. De kwaliteit van het basisjaar is daarmee 
essentieel om tot goede prognoses te komen.   
  
De basis van verkeersmodellen is het in beeld brengen van de verkeersvraag op basis van 
afgeleide rekenregels. Als eerste wordt de zogenaamde vervoersvraag bepaald, de zgn. 
synthetische of apriori matrices. Deze activiteit vindt plaats bij alle statische verkeersmodellen, 
zo ook het LMS, NRM-West, VENOM en de lokale modellen. De rekenregels weerspiegelen 
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hierbij het mobiliteitsgedrag en zijn bepaald op basis van geregistreerd keuzegedrag van 
reizigers. Eén van de bronnen hiervoor is het landelijke mobiliteitsonderzoek van het CBS 
(voorheen OGV, MON en OViN, nu ODiN). Maar het mobiliteits-systeem is te complex om in 
eenvoudige rekenregels te vatten. Als het geschatte model naast aanvullende gemeten 
informatie zoals tellingen wordt gelegd, dan zijn er inconsistenties. Het gecontroleerd 
vereffenen van deze inconsistenties wordt het kalibreren van het model genoemd (resultaat: 
gekalibreerde ofwel aposteriori matrices). In sommige gevallen wordt nog een tussenstap 
uitgevoerd door de startmatrices te verrijken met aanvullende gegevens. Hiermee ontstaan 
verrijkte (aprioriplus) matrices die daarna gekalibreerd worden.  
  
In het verleden werd de kalibratie van VENOM uitgevoerd op basis van de WROOV-data. 
Deze enquêtes zijn zo’n tien jaar geleden gestopt na de invoering van het OVchipkaartsysteem. 
Chipkaartdata is daarom nu de aangewezen bron om het model op te kunnen kalibreren voor 
wat betreft openbaar vervoersbewegingen. Aangezien het essentieel is dat we informatie 
hebben over complete ritten (inclusief overstappen tussen verschillende modaliteiten en 
concessies) doen we deze aanvraag bij Translink en kunnen we dit niet bij individuele 
vervoerders aanvragen.  
  
     
Omschrijving onderzoeksbestand(en)  
Welke geaggregeerde statistische gegevens zijn er gewenst? Hierbij valt te denken aan herkomst- en bestemming, 
ritten, reizen of bijvoorbeeld overstappen. Welke regio en periode is gewenst? Welk aggregatieniveau is er minimaal 
nodig om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden? Hierbij helpt het om een voorbeeld bestand uit te werken en 
als bijlage toe te voegen – concreet en toetsbaar.  
  
Dit informatieverzoek omvat vier afzonderlijke bestanden gebaseerd op OV-chipkaart checkin 
en check-out transacties. De belangrijkste kenmerken zijn hieronder opgesomd in tabel 1. We 
hebben deze kenmerken in twee categorieën verdeeld: ‘Afbakening van de relevante data’ en 
‘Resolutie van de benodigde data’. Deze indeling wordt verderop ook gebruikt bij de 
beschrijving per bestand.  
  
Tabel 1: Kenmerken onderzoeksbestanden 

 Afbakening relevante data  Resolutie 

 Informatie Periode Regio Ruimtelijke 
aggregatie 

Onderscheid Waarborg 
herleidbaarheid 

1 Herkomst – 
Bestemming 

Som 
werkdagen 
2019 

Studiegebied 
gerelateerd + 
doorgaand 
verkeer 
(Bijlage 1) 

Fijn 
(Bijlage 1) 

Per dagdeel Minimaal 250 
waarnemingen 

2 Herkomst – 
bestemming 

Som 
werkdagen 
2019 
Som alle 
dagen 2019 

Studiegebied 
gerelateerd + 
doorgaand 
verkeer 
(Bijlage 2) 

Grof 
(Bijlage 2) 

Per dagdeel 
(alleen voor 
som 
werkdagen) 

Afgerond op 
veelvoud van 250 
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3 Herkomst- 
Bestemming 

Som 
werkdagen 
2019 

Studiegebied 
gerelateerd + 
doorgaand 
verkeer 
(Bijlage 3) 

Fijn 
(Bijlage 3) 

Per dagdeel 
Per route 

Minimaal 2.500 
per HB en minimaal 
250 per route 
Maximaal 4 routes 

4 In-/uit-/ 
overstappers 

Som 
werkdagen 
2019 

Gespecificeerde 
knooppunten 
(Bijlage 4) 

Halteclusters 
volgens 
specificatie 
knooppunten 
(Bijlage 4) 

Per dagdeel 
Per modaliteit 

Minimaal 250 
waarnemingen 

 
  
Bestand 1: HB-matrix met fijne ruimtelijke aggregatie  
  
Afbakening relevante data  
Dit bestand bevat het aantal verplaatsingen op werkdagen in 2019 per 
herkomstbestemmingspaar (HB) per dagdeel. Een verplaatsing bestaat uit een of meerdere 
ritten met het OV, van de eerste instaphalte (herkomst) tot de laatste uitstaphalte (bestemming). 
Ritten worden samengevoegd tot verplaatsingen op basis van de standaard definitie bij 
Translink, namelijk wanneer een check-in binnen 35 minuten volgt op een check-out.   
  
Qua afbakening in tijd kijken we in de basis alleen naar werkdagen in 2019. Het 
VENOMmodel modelleert een gemiddelde werkdag. Daarom willen we de gegevens 
ontvangen voor alle werkdagen met een ‘normaal’ beeld van het OV-gebruik, zodat we 
daaruit een gemiddelde kunnen berekenen. Tabel 2 bevat een lijst met dagen die niet 
representatief zijn voor een gemiddelde werkdag. Na uitsluiting van deze data blijven er 252 
dagen over. Bestand 1 bevat de som van het aantal verplaatsingen over deze dagen.   
   
Tabel 2: Uit te sluiten dagen voor bepalen gemiddelde werkdag  

365 dagen in 2019  

   –52 zaterdagen  
   –52 zondagen  
   –1 Nieuwjaardag (1 januari)  
   –1 Tweede Paasdag (22 april)  
   –1 Hemelvaart (30 mei)  
   –1 Vrijdag na Hemelvaart (31 mei)  
   –1 Tweede Pinksterdag (10 juni)  
   –1 Eerste Kerstdag (25 december)  
   –1 Tweede Kerstdag (26 december)   
   –1 Vrijdag na Kerstmis (27 december)   

   –1 landelijke OV-staking (dinsdag 28 mei)  

252 dagen representatieve dagen in 2019  

  
Qua ruimtelijke afbakening zijn alleen verplaatsingen relevant die gerelateerd zijn aan het 
VENOM-studiegebied en verplaatsingen die dit studiegebied doorkruisen. Tabel 3 bevat de 
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lijst met concessies waarvoor dit geldt, waarbij van sommige concessies alleen een deel van de 
verplaatsingen relevant is. In bijlage 1 is in detail uitgewerkt welke relaties opgenomen dienen 
te worden in bestand 1.   
  
Tabel 3: Lijst met relevantie OV-concessies  

Concessie  Concessieverlener  Concessiehouder  Vervoerwijzen  

Binnenlandse trein  Ministerie van I&W  NS  Trein  

Amstelland-Meerlanden  Vervoerregio Amsterdam  Connexxion  Bus  

Stadsvervoer Amsterdam  Vervoerregio Amsterdam  GVB  Bus, tram, metro  

Waterland  Vervoerregio Amsterdam  EBS  Bus  

Zaanstreek  Vervoerregio Amsterdam  Connexxion  Bus  

Busvervoer Almere  Gemeente Almere  Keolis  Bus  

Stadsvervoer Lelystad  Gemeente Lelystad  Arriva  Bus  

Regio Utrecht  Provincie Utrecht  Qbuzz  Bus, Tram  

Provincie Utrecht  Provincie Utrecht  Keolis  Bus  

Gooi- en Vechtstreek  Provincie Noord-Holland  Connexxion  Bus  

Haarlem-IJmond  Provincie Noord-Holland  Connexxion  Bus  

Noord-Holland Noord  Provincie Noord-Holland  Connexxion  Bus  

Zuid-Holland Noord  Provincie Zuid-Holland  Arriva  Bus  

IJsselmond  Prov. Overijssel en Flevoland  OV Regio IJsselmond   Bus  

  
  
Resolutie  
De herkomst- en bestemmingszones in bestand 1 hebben verschillende ruimtelijke groottes, 
afhankelijk van de relevantie voor het VENOM-model. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar 
studiegebied, invloedsgebied en buitengebied:  
   

- Binnen het studiegebied zijn de zones halteclusters, afhankelijk van de haltedichtheid 
variërend tussen postcode 4 (PC4) en postcode 5 (PC5) niveau;  

- binnen het invloedsgebied zijn de zones gelijk aan de gemeenten; en   
- in het buitengebied zijn de zones provincies, waarbij Overijssel, Gelderland en 

NoordBrabant in tweeën zijn gesplitst.   
  

Tabel 4 geeft de aantallen clusters weer naar studiegebied, invloedsgebied en buitengebied. In 
totaal bestaat de ruimtelijke aggregatie in bestand 1 uit circa 570 clusters. De ruimtelijke 
aggregatie staat in meer detail beschreven in bijlage 1.   
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Tabel 4: Ruimtelijke indeling van bestand 1: fijne aggregatie    

Indeling VENOM  Zonaal aggregatieniveau  Aantal clusters  

Studiegebied  Halteclusters (+- PC5)  circa 463  

Invloedsgebied  Gemeenten  96  

Buitengebied  Provincies (sommige 
gesplitst)  

11  

  
De resolutie in tijd bestaat uit dagdelen, waarbij de totalen over werkdagen in 2019 per 
dagdeel worden opgeteld. Er worden drie dagdelen onderscheiden:  
  

1. Ochtendspits, van 7:00 tot 9:00 uur;  
2. Avondspits: van 16:00 tot 18:00 uur;  
3. Restdag: overige uren.  

  
De toekenning van verplaatsingen aan dagdelen gebeurt op basis van het middelpunt van de 
verplaatsing. Het middelpunt wordt bepaald op basis van de tijdregistraties van de check-in en 
de check-out transacties.   
  
Om herleidbaarheid naar personen te voorkomen voorzien we een minimumaantal 
waarnemingen per relatie (gesommeerd over alle werkdagen voor het betreffende dagdeel) 
van 250. Deze minimumgrens zorgt ervoor dat het databestand (net) bruikbaar blijft voor het 
doel waarvoor hij wordt aangevraagd (zie de paragraaf over  
“Herleidbaarheidswaarborgen” voor een onderbouwing van deze grens). Relaties waartussen 
minder verplaatsingen dan het minimum zijn geregistreerd worden leeg gelaten. In combinatie 
met de aggregatie van data in ruimte (halteclusters/gemeenten/provincies) en in tijd 
(gesommeerd voor heel 2019) maakt dit herleidbaarheid naar personen onmogelijk.   
  
  
Bestand 2: HB-matrix met grove ruimtelijke aggregatie  
  
Afbakening relevante data  
In de basis bevat dit bestand dezelfde informatie als bestand 1, namelijk het aantal 
verplaatsingen op werkdagen in 2019 per herkomst-bestemmingspaar per dagdeel, waarbij 
alleen aan het studiegebied gerelateerde of doorgaande HB-relaties worden opgenomen.  
  
In additie tot de relevante data zoals ook beschreven voor bestand 1, bevat bestand 2 ook de 
jaartotalen van de verplaatsingen op de relevante relaties. Deze jaartotalen bevatten de som 
van alle dagen in 2019, dus inclusief weekenddagen en afwijkende werkdagen.   
  
Resolutie  
Het verschil met bestand 1 zit in de ruimtelijke resolutie: deze is in bestand 2 veel grover. 
Hierdoor wordt de data meer geaggregeerd en geeft dit bestand een beeld van het totaal 
aantal verplaatsingen geregistreerd met de OV-chipkaart. Er vallen immers minder relaties 
onder de grens van het minimale aantal waarnemingen.   
  
De ruimtelijke aggregatie is hieronder weergegeven in figuur 1. Het studiegebied bestaat uit 
12 regio’s, het invloedsgebied uit 4 regio’s en het buitengebied (de rest van Nederland) is 
opgedeeld naar 3 windrichtingen. Deze indeling resulteert in een HB-matrix van 19 maal 19 
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relaties. Van deze matrix vragen we, net als voor bestand 1, alleen data voor verplaatsingen 
gerelateerd aan het studiegebied of doorgaande verplaatsingen. In bijlage 2 zijn de 
specifieke relaties aangeduid.   
  
Tabel 5: Ruimtelijke indeling van bestand 2: grove aggregatie  

Indeling VENOM  Aggregatieniveau  Aantal clusters  

Studiegebied  Basisregio’s  12  

Invloedsgebied  Provincies  4  

Buitengebied  Windrichtingen  3  

  

  
Figuur 3: Ruimtelijke aggregatie van bestand 2 (bron: VENOM-handboek)  

  
Aanvullend op de aantallen verplaatsingen op werkdagen per HB-relatie bevat bestand 2 ook 
het aantal verplaatsingen van alle dagen van 2019 per dagdeel. Hiervoor is een extra kolom 
voorzien, naast het aantal verplaatsingen van alle relevante werkdagen per dagdeel.    
  
Om herleidbaarheid van personen te voorkomen voorzien we een afronding van het aantal 
verplaatsingen op een veelvoud van 250. Hierdoor is het ook niet meer mogelijk om vanuit 
totalen op deze grovere ruimtelijke aggregatie terug te rekenen naar exacte aantallen 
verplaatsingen in de fijne aggregatie van bestand 1.   
  
  
Bestand 3: HB-matrix met meest gebruikte routes  
  
Afbakening relevante data  
Bestand 3 bevat in de basis dezelfde informatie als bestand 1, maar nu met onderscheid naar 
gebruikte routes.   



Versie 1.1 Informatiehuishouding – Indienen Informatieverzoek  

  
Routes worden onderscheiden naar overstaplocaties, zijnde haltes of stations. Het gaat hierbij 
alleen om overstaplocaties waarbij uit- en ingecheckt wordt. Trein-Trein en metro-metro 
overstappen vallen hier dus niet onder omdat deze niet zichtbaar zijn in de chipkaart data.  
  
Resolutie  
Dit bestand gaat uit van dezelfde ruimtelijke aggregatie als bestand 1 met circa 500-600 
clusters (zie bijlage 1). Ook de resolutie in tijd is gelijk aan die van bestand 1, namelijk naar de 
3 dagdelen.   
  
Ten opzichte van bestand 1 bevat bestand 3 een extra uitsplitsing naar routes. De routes 
worden beschreven door middel van een of meerdere overstaplocaties. Alleen overstappunten 
in het studiegebied van VENOM zijn relevant. Routes met overstappunten die niet in het 
studiegebied liggen kunnen worden geaggregeerd.   
  
Als waarborg voor de herleidbaarheid van personen voorzien we hetzelfde minimum van 250 
waarnemingen (gesommeerd over alle werkdagen voor het betreffende dagdeel), nu geldend 
voor het aantal verplaatsingen per route. Daarnaast voorzien we een minimum van 2.500 
waarnemingen op de relatie, om kleine stromen niet nog verder uit te splitsen.  Alleen de meest 
gekozen routes worden opgenomen, op basis van het marktaandeel, met een maximum van 4 
verschillende routes. De marktaandelen worden afgerond op hele procenten, waarbij de som 
van de gerapporteerde routes niet per se op 100% hoeft uit te komen. Met deze minimumgrens 
zal het bestand voldoende routes bevatten ten behoeve van het doel waarvoor dit bestand 
wordt aangevraagd (zie de paragraaf over “Herleidbaarheidswaarborgen” voor een 
onderbouwing van deze grens).  
  
Bestand 4: In-/uit-/overstappers op knooppunten  
  
Afbakening relevante data  
Bestand 4 bevat informatie over in-, uit- en overstappers op specifieke knooppunten. Het 
betreft een lijst van 25 knooppunten in het studiegebied van VENOM, weergegeven in tabel 6. 
De knooppunten zijn in detail gespecificeerd in bijlage 3, daar staat exact beschreven welke 
haltes onder elk knooppunt vallen en welke modaliteiten op het knooppunt beschikbaar zijn.   
 
Tabel 6: Lijst van relevante knooppunten  

 Haltecluster  Naam  

1  Amsterdam Centraal  

2  Amsterdam Sloterdijk  

3  Amsterdam Zuid  

4  Amsterdam Amstel  

5  Amsterdam Noord (bus- en metrohalte)  

6  Amsterdam Bijlmer-Arena  

7  Schiphol Airport (Schiphol Plaza e.o.)  

8  Amstelveen Stadshart/Binnenhof/busstation  
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9  Haarlem Station  

10  Almere Centrum  

11  Hoofddorp Station  

12  Zaandam Station  

13  Purmerend Station  

14  Hilversum Station  

15  Amsterdam Science Park  

16  Amsterdam RAI  

17  Amsterdam Lelylaan  

18  Schiphol-Noord (busstation)  

19  Het Schouw (N235/N247)  

20  Amstelveen Ouderkerkerlaan  

21  Amstelveen Sacharovlaan  

22  Hoofddorp Spaarne Gasthuis  

23  Amsterdam Weesperplein  

24  Amsterdam Leidseplein  

25  Amsterdam Vijzelgracht  

  
De afbakening in tijd is gelijk aan de overige bestanden, namelijk de som per dagdeel op 
werkdagen in 2019.   
  
Resolutie  
De knooppunten beslaan halteclusters. Verschillende fysieke haltes, bijvoorbeeld rondom een 
treinstation, worden dus geaggregeerd weergegeven als één knooppunt.   
  
De resolutie in tijd is gelijk aan de overige bestanden, namelijk met onderscheid naar dagdelen.   
  
Ten opzichte van de andere bestanden wordt hier een extra onderscheid gemaakt naar 
modaliteit. Qua modaliteiten worden trein, bus, tram en metro onderscheiden. Dit geldt zowel 
voor instappers, uitstappers als overstappers en is uiteraard alleen van toepassing wanneer de 
betreffende modaliteit beschikbaar is op het knooppunt. Welke overstappen beschikbaar zijn, 
verschilt dus per knooppunt. Vanwege het feit dat de modaliteiten trein en metro check-in en 
check-out transacties op stations registreren zijn trein-trein en metro-metro overstappen niet 
geregistreerd.1   
  
Als waarborg voorzien we ook in bestand 4 een minimaal aantal waarnemingen van 250 per 
gerapporteerde waarde (instap per modaliteit, uitstap per modaliteit of overstap tussen twee 

                                            
1 M.u.v. overstappen tussen de Noord/Zuidlijn en andere metrolijnen op Amsterdam Centraal  
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specifieke modaliteiten, gesommeerd over alle werkdagen voor het betreffende dagdeel). 
Wanneer een bepaalde waarde onder het minimum komt, wordt de betreffende categorie 
leeg gelaten. Om te waarborgen dat er hierdoor afwijkingen in de totalen ontstaan, vragen we 
ook het totaal aantal instappers, uitstappers en overstappers per locatie, waarbij deze totale 
waardes afgerond worden op een veelvoud van 250.  
  
  
Onderbouwing benodigde onderzoeksbestand(en)  
Onderbouwing van het doel per onderzoeksbestand indien het meerder bestanden betreft (koppeling tussen doel en 
onderzoeksbestand)  
  
Algemeen  
Zoals beschreven in de algemene omschrijving is het doel van de opgevraagde bestanden de 
toepassing in de actualisatie van het VENOM-model. De nieuwe versie van het VENOM-model 
krijgt 2018 als basisjaar, zodat veel invoerbestanden overgenomen kunnen worden van de 
laatste versie van het NRM West, dat ook 2018 als basisjaar heeft. Het uitgangspunt voor dit 
basisjaar is een OV-netwerk inclusief de Noord/Zuidlijn, ook al is deze pas medio 2018 in 
gebruik genomen. De opening van de Noord/Zuidlijn ging gepaard met een grootschalige 
wijziging van de dienstregeling. Door deze wijzigingen mee te nemen in het hele basisjaar is 
een betere vergelijking te maken met prognosejaren. Aangezien de Noord/Zuidlijn pas 
gedurende het jaar 2018 is gaan rijden heeft het geen zin om data van de periode daarvoor 
te gebruiken. Om seizoenseffecten te middelen, en aan te sluiten bij de definitie van een 
gemiddelde werkdag in VENOM, is echter wel een heel jaar aan waarnemingen nodig. Daarom 
vragen we om gegevens van het gehele jaar 2019. Daarnaast valt de opgevraagde periode 
zo na een gewenningsperiode van de Noord/Zuidlijn, waardoor het reisgedrag in de 
opgevraagde periode stabieler verondersteld wordt. In de kalibratiefase zullen de aantallen 
reizigers in 2019 geschaald worden naar het niveau van 2018 (inclusief Noord/Zuidlijn).  
  
De vier opgevraagde bestanden zijn nodig om een zo goed mogelijke beschrijving van de 
vervoersvraag voor OV te verkrijgen en om de toedeling van de vraag aan het netwerk zo 
goed mogelijk te modelleren. Bestanden 1 en 2 zijn noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de 
verplaatsingspatronen en bestanden 3 en 4 zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in het 
routekeuze-gedrag van reizigers.   
  
Hieronder beschrijven we per bestand de directe relatie met het doel van deze uitvraag.  
  
Bestand 1: HB-matrix met fijne ruimtelijke aggregatie  
  
Relevantie  
Het VENOM-model beschrijft de vervoersvraag voor OV middels herkomst-bestemmings 
matrices voor de VENOM-specifieke zonering. Deze matrices beschrijven per dagdeel het 
aantal verplaatsingen per HB-relatie. Om de vervoersvraag zo goed mogelijk te beschrijven is 
informatie nodig over waargenomen verplaatsingspatronen.   

  
  
Bestand 1 zal gebruikt worden om de verplaatsingspatronen met het OV in het VENOMmodel 
zo veel mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Dit doen we door de VENOM HB 
matrix te kalibreren op het aantal verplaatsingen.   
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Om een totaalbeeld te krijgen van het aantal OV-verplaatsingen, dienen de waarnemingen 
gerapporteerd in bestand 1 opgehoogd te worden met de verplaatsingen die niet door 
Translink worden geregistreerd. Significance en Arcadis maken hiervoor een inschatting in de 
vorm van een factormatrix, waarmee de HB-matrix uit bestand 1 kan worden vermenigvuldigd 
voordat deze wordt toegepast in het kalibratieproces van VENOM. Deze factormatrix bevat 
specifieke factoren voor verschillende relaties en regio’s op basis van verschillen in de 
dekkingsgraad van de registraties van Translink. De dekkingsgraad schatten we op basis van 
andere bronnen, zoals het aantal in- en uitstappers per station, jaarverslagen van vervoerders 
en extra informatie die de VENOM-partners en vervoerders met ons willen delen2.   
  
Benodigde resolutie  
De HB-matrices in het VENOM-model zijn gespecificeerd per dagdeel om inzicht te verkrijgen in 
piekbelastingen in het OV-systeem. Het is aannemelijk dat de overeenkomsten tussen de 
VENOM-matrices en de waarnemingen verschillen over de dagdelen. In het kalibratieproces 
worden de matrices dan ook per dagdeel gekalibreerd. Hierdoor verbetert niet alleen het 
totaal aantal verplaatsingen in de HB-matrices, maar ook de verdeling van verplaatsingen over 
de dagdelen.   
  
Alle HB-matrices in VENOM zijn gebaseerd op de zonale indeling van het model. De zonale 
indeling van VENOM is een verfijning van de zonering uit het NRM West model, waarbij 
doorgaande wegen als grenzen zijn gebruikt. Het OV-systeem ligt echter vaak op diezelfde 
wegen, waardoor veel haltes op de grenzen van zones liggen. Een rechtstreekse vertaling van 
halte-informatie van Translink naar VENOM-zones is dus niet evident. We passen daarom voor 
dit informatieverzoek een andere clustering toe, die is gebaseerd op relaties met een 
belangrijke halte of knooppunt. Voor de vier concessies onder beheer van Vervoerregio 
Amsterdam (Stadsvervoer Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek) 
gaan we uit van dezelfde clustering die is toegepast bij het vorige informatieverzoek van 
Vervoerregio Amsterdam. Hierin is postcode 5 (PC5) het hoogste detailniveau, waarbij sommige 
clusters verder zijn geaggregeerd. Deze resolutie is daarmee vergelijkbaar of iets grover dan 
de VENOM-zonering.  
  
Voor de overige concessies aggregeren we VENOM-zones tot clusters, afhankelijk van de 
haltedichtheid en de lijnendichtheid. De enige uitzondering hierop is de concessie spoor. Voor 
treinverplaatsingen gaan we binnen het studiegebied uit van individuele stations. In het 
invloedsgebied en in het buitengebied worden de eerder beschreven aggregaties toegepast 
naar gemeenten, respectievelijk provincies. De exacte clustering is beschreven in bijlage 1. 
Significance/Arcadis levert een shapefile aan Translink waarmee de clustering gemaakt kan 
worden.   
  
De ruimtelijke aggregatie van bestand 1 komt dus niet overeen met de VENOM HB matrices 
voor OV. Tijdens de kalibratiefase zal een conversie plaatsvinden tussen de herkomst- en 
bestemmingszones in het VENOM-model en de halteclusters in bestand 1.  
  

  
Bestand 2: HB-matrix met grove ruimtelijke aggregatie  
  

                                            
2 Het inschatten van verplaatsingen die niet worden geregistreerd door Translink zal plaatsvinden na 
de aanvraag van Translink data, dus op het moment van schrijven hebben we hier nog geen exacte 
gegevens voor.  
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Relevantie  
Voor een realistische beschrijving van de verplaatsingspatronen met OV is het noodzakelijk om 
een beeld te hebben van het totaal aantal verplaatsingen dat met het OV gemaakt wordt. Dit 
beeld is niet te verkrijgen uit bestand 1, omdat daarin veel relaties wegvallen vanwege het 
minimumaantal waarnemingen.  
  
Bestand 2 zal daarom gebruikt worden om de aantallen OV-verplaatsingen in het 
VENOMmodel op het juiste niveau te krijgen. Dit gebeurt in hetzelfde proces als het kalibreren 
van aantallen verplaatsingen op herkomst-bestemmingsrelaties. De totalen aantallen 
verplaatsingen per regio zijn daarin extra voorwaarden voor het optimalisatieproces.   
  
Als enige bestand in deze uitvraag bevat bestand 2 ook de jaartotalen van het aantal 
verplaatsingen. Het VENOM-model wordt ook gebruikt voor berekeningen voor het bepalen 
van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast door verkeer. Investeringen in OV leiden tot minder 
autoverkeer en daarmee tot verbeteringen in de luchtkwaliteit en geluidsoverlast op diverse 
plekken. Deze berekeningen worden getoetst op basis van een gemiddelde weekdag. Daarin 
verschillen luchtkwaliteits- en geluidsberekeningen van de standaard toepassingen van het 
model, die gebaseerd zijn op een gemiddelde werkdag. Om recht te doen aan de gemiddelde 
weekdag is een verhouding nodig tussen het aantal verplaatsingen op werkdagen en op niet-
werkdagen. Deze verhouding kunnen we bepalen aan de hand van het totaal aantal 
verplaatsingen in 2019.  
  
Benodigde resolutie  
De modelresultaten uit VENOM worden normaliter gepresenteerd op het niveau van de 
basisregio’s. Het is dus belangrijk dat de modelresultaten op dit niveau kloppen. Daarom sluiten 
we op deze ruimtelijke aggregatie aan om de totalen weer te geven.   
  
In deze resolutie zit voldoende ruimte voor regionale verschillen in het OV gebruik, zonder dat 
er veel verplaatsingen weg zullen vallen vanwege te weinig waarnemingen. Omdat de grove 
aggregatie in combinatie met de lange periode resulteert in grote aantallen waarnemingen 
volstaat een afronding van het aantal verplaatsingen op een veelvoud van 250. Hierdoor is het 
aantal verplaatsingen op eventuele weggelaten relaties in bestand 1 niet meer eenduidig te 
herleiden uit bestand 2.  
  
Bestand 3: HB-matrix met meest gebruikte routes  
  
Relevantie  
Dit bestand zullen we gebruiken om de routekeuze in het VENOM-model bij te sturen zodat de 
gemodelleerde routes zo veel mogelijk overeenkomen met de waargenomen routes. De 
routekeuze is een onderdeel van het toedelingsmodel van VENOM. Het toedelingsmodel deelt 
de vervoersvraag, oftewel de HB-matrices, toe aan het netwerk, met als resultaat een 
netwerkbelasting.   
  
De beoordeling van effecten van maatregelen of scenario’s die worden doorgerekend met het 
VENOM-model wordt gemaakt op basis van het resultaat van de toedeling. Hierbij wordt 
gekeken naar indicatoren zoals aantallen reizigers en reizigerskilometers per lijn. Een 
realistische toedeling is dus essentieel voor een juiste beoordeling van effecten.   
  
Het toedelingsmodel van VENOM heeft een veelvoud aan parameters, waarmee de set van 
route-opties wordt bepaald en waarmee de verschillende componenten van reistijd en kosten 
worden gewogen. Denk hierbij aan de waardering van modaliteiten, zoals een trambonus, 
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waarmee onderscheid wordt gemaakt naar de waardering van de invoertuigtijd per modaliteit, 
de waardering van overstappen, zoals een overstappenalty, en de waardering van wachttijd, 
die zwaarder meeweegt dan invoertuigtijd.   
  
Met de informatie uit bestand 3 worden de waarden van de parameters van het 
toedelingsmodel bepaald om het modelresultaat zo veel mogelijk overeen te laten komen met 
de waargenomen stromen. De parameters worden bijgesteld zodat het toedelingsmodel de 
juiste routes genereert als opties en vervolgens ook de reizigers zo veel mogelijk over de routes 
verdeeld als waargenomen.  
  
Benodigde resolutie  
Het OV-netwerk in het VENOM-model is specifiek gemodelleerd per dagdeel, om verschillen 
aan te kunnen geven in de kwaliteit van de zogenaamde Level-Of-Service (LOS). De 
gemiddelde reiziger in de spitsuren is een ander type dan de gemiddelde reiziger in de 
daluren. Verschillende reizigers maken mogelijk ook verschillende keuzes ten aanzien van 
routes, waardoor routekeuze per dagdeel kan verschillen. De keuzeset van routes verschilt 
daarmee ook per dagdeel. Om hierop aan te sluiten vragen we ook de meest gebruikte route-
data op per dagdeel.   
  
De routekeuze is zeer specifiek voor herkomst-bestemming-relaties, daarom is een fijne 
ruimtelijke aggregatie noodzakelijk voor het instellen van de modelparameters. Bestand 3 gaat 
uit van dezelfde ruimtelijke aggregatie als bestand 1, waardoor consistentie gewaarborgd is 
tussen het instellen van de routekeuze parameters (op basis van bestand 3) en de aantallen 
reizigers waarop de matrix is gekalibreerd (op basis van bestand 1).   
  
Het is voor het afstellen van de parameters niet nodig om informatie over alle mogelijke routes 
te hebben. We voorzien daarom een maximum van 4 routes per relatie, waarbij alleen de 
routes met de grootste marktaandelen gerapporteerd worden en er een minimum van 250 
waarneming per route geldt.   
  
  
Bestand 4: In-/Uit-/Overstappers op knooppunten  
  
Relevantie  
Veel OV-beleid is gerelateerd aan de belangrijke knopen in het OV-systeem. Het is daarom 
essentieel dat deze knopen goed worden weergegeven in het model. In de praktijk blijkt vaak 
dat op basis van de algemene routekeuze-parameters de aantallen in-, uit- en overstappers 
niet precies overeenkomen met de werkelijkheid. Dit is te verklaren door de specifieke 
aantrekkelijkheid van knooppunten, die niet geheel wordt ondervangen door de standaard 
parameters.   
  
Het VENOM-model gebruikt specifieke parameters voor de knooppunten om dit probleem te 
ondervangen, bijvoorbeeld door middel van modaliteit-specifieke overstapweerstanden. Met 
de informatie uit bestand 4 is het mogelijk om deze specifieke parameters te bepalen en 
daarmee het aantal gemodelleerde in-, uit- en overstappers te sturen naar de werkelijkheid.  
  
Benodigde resolutie  
Net als de algemene parameters zijn de parameters voor knooppunten ook specifiek per 
dagdeel. Bestand 4 sluit hier ook op aan.  
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Bestand 4 bestaat uit een lijst met de 25 belangrijkste knooppunten in het studiegebied. Per 
knooppunt worden verschillende haltes samengevoegd die samen het knooppunt vormen. De 
exacte specificatie van welke haltes bij elk knooppunt horen is beschreven in bijlage 3.  
Bestand 4 gaat uit van hetzelfde minimumaantal waarnemingen van 250 per gerapporteerde 
waarde.  
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Herleidbaarheidswaarborgen  
Vanuit het oogpunt van de kwaliteit van het kalibratieproces moet een zo groot mogelijk 
aandeel van alle OV-verplaatsingen bekend zijn. Uit een analyse van de bestaande VENOM 
HB-matrices blijkt dat zeer veel relaties maar een klein aantal verplaatsingen heeft. Al deze 
dunne stromen vormen samen echter wel een groot aandeel van het totale volume. Deze 
bevinding is ook door Translink bevestigd. Wanneer het volume van een HB-relatie zo klein is 
dat er mogelijk individuen te herleiden zijn, is het onwenselijk om deze data te ontvangen.   
  
Om de kwaliteit van de kalibratie te waarborgen is een aandeel van minstens 70% van het 
totaal aantal verplaatsingen noodzakelijk. De analyse van de VENOM HB-matrices laat zien 
dat dit punt bereikt wordt bij een minimum aantal verplaatsingen van ongeveer 250 voor beide 
spitsperioden3, zie figuur 4. Relaties met minder dan 250 verplaatsingen op jaarbasis bevatten 
gezamenlijk ongeveer 30% van het totaal aantal verplaatsingen. We stellen daarom het 
minimum aantal waarnemingen in de chipkaart-gegevens op 250. We verwachten daarmee 
ongeveer 70% van alle verplaatsingen geleverd te krijgen in de HBmatrices van Translink.   
  

 
figuur 4: Het aandeel verplaatsingen in de VENOM HB-matrices op relaties met minder dan 250 verplaatsingen is ongeveer 
30%  

  
Het minimum van 250 waarnemingen passen we toe op alle gerapporteerde waarden in de 
vier bestanden. Daarnaast willen we voorkomen dat het op basis van meerdere bestanden 
mogelijk is om weggelaten waarden terug te rekenen. Bestanden 1, 2 en 3 bevatten in de basis 
dezelfde informatie, met andere uitsplitsingen.   

                                            
3 Voor de restdagperiode liggen de aantallen verplaatsingen over het algemeen hoger omdat deze 
periode meer uren omvat. De spitsperioden zijn hierin maatgevend omdat alleen relaties waarvoor 
de aantallen verplaatsingen over de gehele dag bekend zijn meegenomen worden in de kalibratie.   
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De combinatie van bestanden 1 en 2, HB-matrices op fijn, respectievelijk grof ruimtelijk 
aggregatieniveau, bevat het risico dat vanuit het grove aggregatieniveau een ontbrekende 
waarde op het fijne aggregatieniveau is terug te rekenen. Deze mogelijkheid voorkomen we 
door de gerapporteerde waarden in bestand 2 af te ronden op een veelvoud van 250. 
Hierdoor ontstaat een kleine ruis op alle waarden, waardoor het nooit mogelijk is om terug te 
rekenen naar aantallen op een fijner aggregatieniveau.   
  
Bestand 3 is in feite een uitsplitsing van bestand 1. De aantallen die in bestand 1 worden 
weergegeven worden verdeeld over verschillende routes in bestand 3. Om te voorkomen dat 
herleidbaarheid van routes met kleine aantallen verplaatsingen mogelijk is vragen we alleen de 
routes voor HB-relaties met een groot volume, namelijk 2500 verplaatsingen. Voor het 
kalibreren van de routekeuze is het immers niet noodzakelijk om 70% van het totale volume in 
de matrix mee te nemen. Hiervoor is 30% van de matrix voldoende, wat in de huidige VENOM 
HB-matrices overeenkomt met 2500 verplaatsingen op jaarbasis (zie figuur 4). Daarnaast blijft 
in bestand 3 de minimumwaarde van 250 gelden per individuele route en wordt de verdeling 
van verplaatsingen over routes in gehele percentages weergegeven. Door deze afronding is 
ook een kleine ruis toegevoegd aan bestand 3. Een procent van 2500 waarnemingen is immers 
altijd nog 25 individuele verplaatsingen. Van verplaatsingen die een andere route gebruiken 
weten we dan niet welke route dit is geweest. We vragen alleen de routes met het grootste 
marktaandeel, tot een maximum van 4. De combinatie van deze restricties zorgt ervoor dat 
herleidbaarheid van kleinere aantallen onmogelijk is.   
  
De combinatie van bestanden 2 en 3 geeft geen extra mogelijkheden tot het terugleiden dan 
de hiervoor beschreven combinaties. Bestand 4 bevat in de basis andere informatie dan de 
overige bestanden. In bestand 4 zijn de herkomsten en bestemmingen niet bekend, waardoor 
deze combinatie niet leidt tot extra herleidbaarheidsrisico’s.   
  
Voor zowel de instap- als de uitstaplocatie is een aggregatie toegepast naar halteclusters, 
vergelijkbaar met PC5 niveau, waardoor nooit te achterhalen is welke halte-halte combinatie 
precies is gebruikt. Daarnaast zorgt de sommatie over een geheel jaar ervoor dat het niet 
mogelijk is om een individu te achterhalen. Gedurende een jaar zijn er immers altijd wel 
meerdere personen die een vergelijkbare verplaatsing hebben gemaakt, zeker op het niveau 
van PC5.   
  
Uit de jaartotalen van bestand 2 is het evenmin mogelijk om terug te rekenen naar het aantal 
verplaatsingen per dagdeel, in het geval dat een dagdeel onder de minimumwaarde valt en 
daarom wordt weggelaten. In het jaartotaal zijn immers ook verplaatsingen op weekenddagen 
en afwijkende werkdagen meegenomen, die niet in de aantallen verplaatsingen per dagdeel 
zijn meegeteld. Hierdoor zijn er in de hierboven beschreven  
situatie minstens 2 onbekenden en is herleidbaarheid van de niet weergegeven waarden 
onmogelijk.     
Delen van onderzoeksbestanden Met wie worden de onderzoeksbestanden en/of resultaten gedeeld?   
  
De onderzoeksbestanden worden geleverd aan de Beheerorganisatie VENOM die juridisch valt 
onder Vervoerregio Amsterdam. De bestanden zullen alleen toegankelijk zijn voor de 
Beheerorganisatie VENOM (inclusief systeembeheer) en kunnen niet ingezien worden door 
andere mensen binnen Vervoerregio Amsterdam. Ook kunnen de bestanden niet ingezien 
worden door de 15 partners van het samenwerkingsverband VENOM.   
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De onderzoeksbestanden zullen in eerste instantie ook geleverd worden aan / ingezien worden 
door onderzoekers van Significance en Arcadis. De Beheerorganisatie VENOM heeft deze twee 
partijen opdracht verleend om de aanvraag van de onderzoeksbestanden bij Translink te 
regelen en om aanvullende analyses op deze bestanden uit te voeren. Deze analyses zijn erop 
gericht om ophoogfactoren vast te stellen die corrigeren voor de omvang van het aantal OV-
reisbewegingen dat niet middels chipkaarttransacties bij Translink wordt geregistreerd. Alle 
betrokken onderzoekers bij Significance en Arcadis die aan dit project werken, hebben een 
geheimhoudingsverklaring van Vervoerregio Amsterdam ondertekend over het gebruik van 
Translink data. Na afronding van het project en na oplevering van de ophoogfactoren aan de 
Beheerorganisatie VENOM zullen de onderzoeksbestanden bij Significance en Arcadis 
verwijderd worden.   
  
De onderzoeksbestanden en ophoogfactoren zijn specifiek bedoeld om in de toekomst gebruikt 
te gaan worden bij de herijking en kalibratie van het VENOM-model. Dit actualisatieproject zal 
worden gecoördineerd door de Beheerorganisatie VENOM en zal (deels) worden uitgevoerd 
door nader te bepalen consultants (ingenieur- en/of andere onderzoeksbureaus). Deze 
consultants mogen niet gelieerd zijn aan OV-bedrijven of OVautoriteiten en zullen een 
geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen, en een verklaring waarin wordt opgenomen 
dat de onderzoeksbestanden en ophoogfactoren na afloop van het actualisatieproject bij de 
betrokken consultants verwijderd moeten worden.   
  
Het resultaat van het actualisatieproject is onder meer een HB-matrix voor het openbaar 
vervoer op zone-zone niveau. Dit bestand bevat een inschatting van het aantal OV-reizigers 
(per dagdeel voor een gemiddelde werkdag in het basisjaar 2018) dat van een bepaalde 
VENOM-zone naar een (andere) VENOM-zone reist. Uit deze informatie kunnen de gegevens 
van het Translink-onderzoeksbestand nooit worden afgeleid.  
  
De HB-matrices worden in de eerste stap van het kalibratieproces gemodelleerd door VENOM 
en zijn in dit stadium een puur modelmatige berekening van het aantal verplaatsingen tussen 
modelzones. Deze matrices worden synthetische of a-priori matrices genoemd. In de 
vervolgstappen van het kalibratieproces wordt de match van deze synthetische matrices met 
waarnemingen verbeterd door de aantrekkelijkheid van de herkomst- en bestemmingzones te 
veranderen. Voor het bestand met waarnemingen worden onder meer de Translink-bestanden 
gebruikt. De uiteindelijk gekalibreerde HB-matrices zullen altijd een benadering blijven van de 
waarnemingen omdat de synthetische matrices het uitgangspunt blijven en het rekenkundig niet 
mogelijk is om perfect te scoren op alle waarnemingen.   
  
Daarnaast vindt er ook een modelmatige vertaling plaats van de modelzones, waar de 
HBmatrices op zijn gebaseerd, naar de halteclusters, waarop de Translink matrices zijn 
gebaseerd. Dit gebeurt in het haltekeuzemodel van VENOM, dat een onderdeel is van het 
toedelingsmodel.   
  
Daarnaast worden er meerdere correcties uitgevoerd op de data van Translink voordat deze 
worden toegepast in het kalibratieproces. Translink registreert niet alle OV-verplaatsingen. Om 
hiervoor te corrigeren worden een inschatting gemaakt van reizigers met overige 
vervoerbewijzen. Dit aandeel wordt geschat op basis van andere bronnen dan de ovchipkaart 
data, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden voor relatie-specifieke verschillen. De 
resulterende ophoog-factormatrix zal voor sommige relaties een klein effect hebben en op 
andere relaties een groot effect.   
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Vervolgens vindt er ook een correctie plaats om het aantal verplaatsingen van 2019 te schalen 
naar het algehele vervoersniveau in 2018. Zoals ook genoemd in de beschrijving van het doel, 
beschrijven de VENOM-basismatrices het basisjaar 2018. Dit basisjaar is een fictief jaar omdat 
het uitgaat van het algehele vervoersniveau van 2018 waarin de Noord/Zuidlijn het gehele 
jaar heeft gereden.  
  
In totaal worden er dus 4 modelmatige bewerkingsslagen uitgevoegd:  
  

1. Translink data wordt alleen gebruikt als streefwaarden voor correcties van de 
synthetische matrix   

2. Conversie modelzones naar halteclusters  
3. Correctie voor OV-verplaatsingen die niet geregistreerd worden door Translink  
4. Correctie voor vertaling 2019 data naar vervoersniveau 2018  

  
Samengevat worden er zo veel modelmatige bewerkingen uitgevoerd dat de basismatrices die 
uiteindelijk beschikbaar komen in VENOM op geen enkele wijze terug te leiden zijn naar de 
geleverde data van Translink. De basismatrices beschrijven een modelmatige werkelijkheid, die 
ook alleen in de context van het model toepasbaar is. Zoals met alle modelstudies zijn exacte 
uitkomsten alleen te interpreteren in de context van een modeltoepassing en niet als een exacte 
beschrijving van de realiteit.   
  
Tegen de tijd dat het geactualiseerde VENOM-model beschikbaar is, hoogstwaarschijnlijk in 
2022, is de beschrijving van het basisjaar 2018 geen beschrijving van de actuele situatie.   
  
De Translink-onderzoeksbestanden worden ook gebruikt om in het actualisatieproject de 
parameters in het routekeuzemodel van VENOM vast te stellen. Dit zijn parameters die de 
gemiddelde routekeuze over een groot aantal routes beschrijven. Uit deze parameters kunnen 
nooit de gegevens van het oorspronkelijke Translink onderzoeksbestand gereconstrueerd 
worden. Ditzelfde geldt voor de jaartotaal-ophoogfactor.   
  
Het VENOM-model zal na actualisatie gebruikt worden door de Beheerorganisatie VENOM en 
door de samenwerkende VENOM-partners voor het doen van modelstudies ten behoeve van het 
verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer en het bepalen van de 
investeringsagenda. Hiervoor kan de Beheerorganisatie VENOM andere partijen (bijv. 
consultants) toestemming geven om het VENOM-model te gebruiken. Deze andere partijen 
krijgen dan toegang tot het model en alle invoerbestanden van dit model, waaronder de 
VENOM HB-matrix op zone-zone niveau, de routekeuze-parameters en de 
jaartotaalophoogfactoren die met behulp van de Translink-onderzoeksbestanden zijn 
ontwikkeld. Zoals hierboven uitgelegd zijn deze onderzoeksbestanden niet te reconstrueren aan 
de hand van deze VENOM-invoerbestanden.   
  
Door de manier waarop we de bestanden hebben gedefinieerd (met op de juiste plaatsen 
aggregaties, minima voor het aantal reizigers per HB-relaties en afrondingen) en door 
bovenstaande afspraken omtrent het delen van de data kunnen we ervoor zorgen dat de 
privacy voor alle reizigers gewaarborgd blijft (er is geen sprake van herleidbaarheid naar 
individuele personen), en dat er geen risico is bij het gebruik van eventuele 
mededingingsrechtelijke of bedrijfsvertrouwelijke data. Dit is eens te meer bekrachtigd in de 
leveringsvoorwaarden van Translink, waarin onder artikel 4.3 is afgesproken geen informatie te 
delen zonder instemming van de verwerkingsverantwoordelijken (de vervoerders). Vervoerders 
en derden krijgen dus geen inzicht in de geleverde bestanden.   
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Zorgvuldigheidshalve vermelden we dat de geleverde bestanden niet zullen worden gebruikt 
voor andere doeleinden dan die in dit informatieverzoek zijn vermeld en niet zullen worden 
gecombineerd met eerder aan de Vervoerregio Amsterdam geleverde data. Dit alles in 
overeenstemming met de leveringsvoorwaarden.   
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Bijlagen  
  
Deze aanvraag bevat 5 bijlagen, waarvan er 4 zijn bijgevoegd in dit document en 1 als extern 
bestand worden meegeleverd. De 4 bijlagen in dit document bevatten een gedetailleerde 
beschrijving van de corresponderende opgevraagde bestanden.     
  
  

1 Fijne ruimtelijke aggregatie  
  

2 Grove ruimtelijke aggregatie   
  
3 Routes  

  
4 Knooppunten  

  
  

  
A. Excel sheet met indeling per bestand (extern document)  
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 1  Fijne ruimtelijke aggregatie  
  
Resolutie  
De herkomst- en bestemmingszones volgens de fijne ruimtelijke aggregatie hebben verschillende 
ruimtelijke groottes, afhankelijk van de relevantie voor het VENOM-model. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt naar studiegebied, invloedsgebied en buitengebied:  
   

- Binnen het studiegebied zijn de zones halteclusters, afhankelijk van de haltedichtheid 
variërend tussen postcode 4 (PC4) en postcode 5 (PC5) niveau;  

- binnen het invloedsgebied zijn de zones gelijk aan de gemeenten; en   
- in het buitengebied zijn de zones provincies, waarbij Overijssel, Gelderland en 

NoordBrabant in twee zijn gesplitst.   
  

Voor de halteclustering in het studiegebied gaan we uit van de clustering die is gebruikt in de 
vorige aanvraag van de Vervoerregio Amsterdam aan Translink ten aanzien van het onderzoek 
naar de Noord/Zuidlijn. Deze clustering bevat 263 clusters die gezamenlijk de concessies 
Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek omvatten. Voor de overige 
concessies in het studiegebied stemmen we de precieze clustering af met Translink. We schatten 
dat de rest van het studiegebied, met daarin onder andere Haarlem, Almere en Lelystad, in 
200 clusters opgedeeld wordt. Voor de landelijke gebieden gaan we in de basis uit van PC4 
niveau. Waar de haltedichtheid en lijnendichtheid groter wordt, in stedelijk gebied, verfijnen we 
tot maximaal PC5 niveau. Het totaal aantal clusters in de fijne zonering komt daarmee op 263 
clusters (uit vorige aanvraag) + 200 clusters (rest studiegebied) + 96 gemeenten 
(invloedsgebied) + 11 provinciedelen (buitengebied) = 570.   
  
De clustering voor het invloedsgebied en het buitengebied is op basis van gemeentegrenzen en 
provinciegrenzen, hiervoor hebben we geen afbeelding toegevoegd.  
  
Figuur 5 laat de locaties van individuele haltes zien in de regio Amsterdam (studiegebied) door 
middel van gekleurde bollen. Haltes met dezelfde kleur zullen in de fijne ruimtelijke aggregatie 
worden geaggregeerd tot clusters. Qua ruimtelijke resolutie is deze clustering vergelijkbaar met 
postcode 5 niveau of grover.   
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figuur 5: Haltes worden in het studiegebied geclusterd naar kleur (volgens fijn aggregatieniveau, toepassing in bestanden 1 en 
3)   

  
Figuur 6 laat de HB-relaties zien die we opvragen voor de fijne aggregatie. Relaties zijn 
gecategoriseerd naar studiegebied, invloedsgebied en buitengebied. De ruimtelijke resolutie 
waar het aantal verplaatsingen naar wordt geaggregeerd   
   
De relaties zijn in de figuur in matrixvorm aangegeven per categorie van herkomst (verticale as) 
en bestemming (horizontale as). Studiegebied gerelateerde relaties zijn aangegeven in 
lichtblauw en studiegebied doorkruisende relaties in donkerblauw. Zowel lichtblauw als 
donderblauwe relaties zijn relevant.   
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figuur 6: Relevante HB-relaties voor fijne clustering (toepassing in bestanden 1 en 3)  

  
De indeling van bestand 1 is weergegeven in de meegeleverde Excelsheet (bijlage A), op het 
tabblad ‘1- HB matrix fijn’.   
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2 Grove ruimtelijke aggregatie   
  
Het grove ruimtelijke aggregatieniveau gaat uit van dezelfde categorieën als het fijne 
aggregatieniveau: studiegebied, invloedsgebied en buitengebied. Voor alle categorieën is de 
aggregatie grover dan op het fijne niveau.   
  
Figuur 7 laat de ruimtelijke indeling zien van het grove aggregatieniveau. Het studiegebied is 
opgedeeld in 12 basisregio’s, bestaande uit 1 of meerdere gemeentes. Het invloedsgebied is 
geaggregeerd op provincieniveau, waarbij de gemeenten die onderdeel zijn van het 
studiegebied niet worden meegenomen. Oftewel: de provincie Utrecht wordt als geheel 
geaggregeerd, met uitzondering van de gemeente De Ronde Venen, die binnen het 
studiegebied valt.   

 
figuur 7: Resolutie grof aggregatieniveau (toepassing in bestand 2)  

  
Figuur 8 laat de HB-relaties zien die we opvragen voor de grove aggregatie. Deze indeling 
komt in grote mate overeen met de relaties die we opvragen voor de fijne aggregatie, maar 
dan op een grover aggregatieniveau. Wanneer niet alle sub-relaties op fijn aggregatieniveau 
zijn aangemerkt als relevante relaties heeft het geen toegevoegde waarde om totalen op een 
hoger niveau mee te nemen in de kalibratie. In dat geval worden de relaties niet meegenomen 
op het grove aggregatieniveau.   
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figuur 8: Relevante HB-relaties voor grove clustering (toepassing in bestand 2)  

  
De indeling van bestand 2 is weergegeven in de meegeleverde Excelsheet (bijlage A), op het 
tabblad ‘2- HB matrix grof’.   
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3 HB met routes  
  
Zowel de resolutie als de afbakening van relevante data van bestand 3 komen overeen met die 
van bestand 1, die is beschreven in bijlage 1.   
  
Routes worden beschreven door middel van de sequentie van overstaplocaties, waarbij alleen 
overstaplocaties binnen het studiegebied worden onderscheiden. Overstaplocaties buiten het 
studiegebied zijn niet relevant en worden geaggregeerd. Gezien de ruimtelijke resolutie buiten 
het studiegebied zijn hier zeer veel overstaprelaties mogelijk.   
  
Een route kan direct zijn (zonder overstap binnen het studiegebied), met 1 overstaplocatie of 
met meerdere overstaplocaties.   
  
De indeling van bestand 3 is weergegeven in de meegeleverde Excelsheet (bijlage A), op het 
tabblad ‘3-HB matrix met routes’.  
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4 Knooppunten  
  
Knooppunten zijn gedefinieerd als halteclusters. Dat wil zeggen dat meerdere fysieke haltes als 
een knooppunt worden beschouwd. Alle bus-, tram- en metrohaltes rondom Amsterdam Centraal 
Station worden bijvoorbeeld onder het knooppunt Amsterdam Centraal beschouwd. Hierdoor is 
het mogelijk om overstappen tussen verschillende modaliteiten te onderscheiden op hetzelfde 
knooppunt. Tabel 7 geeft een overzicht van de beschikbare modaliteiten per knooppunt.   
  
Niet alle haltes hoeven direct naast elkaar te liggen om tot hetzelfde knooppunt te behoren. 
Het knooppunt Amstelveen Stadshart/Binnenhof/busstation bestaat bijvoorbeeld uit haltes op 
drie verschillende locaties, enkele honderden meters uit elkaar.   
  
Een precieze indeling van welke haltes stemmen we af met Translink door middel van shapefiles.  
  
De indeling van bestand 4 is weergegeven in de meegeleverde Excelsheet (bijlage A), op het 
tabblad ‘4-InUitOverstappers’.  
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tabel 7: Knooppunten met beschikbare modaliteiten  

 Haltecluster  Naam  Trein  Bus  Tram  Metro  

1  Amsterdam Centraal  X  X  X  X  

2  Amsterdam Sloterdijk  X  X  X  X  

3  Amsterdam Zuid  X  X  X  X  

4  Amsterdam Amstel  X  X  X  X  

5  Amsterdam Noord (metrohalte)    X    X  

6  Amsterdam Bijlmer-Arena  X  X    X  

7  Schiphol Airport  X  X      

8  Amstelveen Stadshart/Binnenhof/busstation    X  X    

9  Haarlem Station  X  X      

10  Almere Centrum  X  X      

11  Hoofddorp Station  X  X      

12  Zaandam Station  X  X      

13  Purmerend Station  X  X      

14  Hilversum Station  X  X      

15  Amsterdam Science Park  X  X      

16  Amsterdam RAI  X  X      

17  Amsterdam Lelylaan  X  X  X  X  

18  Schiphol-Noord (busstation)    X      

19  Het Schouw (N235/N247)    X      

20  Amstelveen Ouderkerkerlaan    X      

21  Amstelveen Sacharovlaan    X      

22  Hoofddorp Spaarne Gasthuis    X      

23  Amsterdam Weesperplein    X  X  X  

24  Amsterdam Leidseplein    X  X    

25  Amsterdam Vijzelgracht    X  X  X  

  


