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INTRODUCTIE 
PROZA (PROgnose ZAanstad) is een databank met milieurelevante verkeersgegevens van wegen in 
Zaanstad en een beperkt aantal daar buiten. De "PROZA"-databank is een set van binnen GIS (bijv. 
ArcView GIS, Qgis of ArcGIS Explorer) te raadplegen databestanden met RMG2012 (Reken- en 
Meetvoorschrift Geluid 2012) en CAR (Calculation of Air pollution from Road traffic) relevante 
verkeersgegevens. De entiteit waarvoor deze verkeergegevens zijn opgeslagen is een wegvak, 
normaliter conform de definitie van het Nationaal Wegenbestand (NWB).   
 
De eerste versie van PROZA verscheen in januari 2004. In Bijlage B zijn de aanpassingen in de 
versies na te gaan. Versie 5.0 is voor wat betreft het huidige wegennet primair gebaseerd op een 
versie van het NWB van 1 mei 2016. Hierop zijn aan de hand van de actuele Grootschalige Basiskaart 
Zaanstad (GBKZ) intern nog een aantal aanvullingen aangebracht, evenals een aantal geometrische 
correcties voor de representatieve rijlijnen van wegen. 
 
PROZA is geschikt voor alle gebruikers met enige affiniteit voor verkeersgegevens. Er is een XE 
(eXtended Edition) en een LE (Light Edition). De LE versie is een iets uitgeklede XE-versie specifiek 
gericht op de milieutoepassing (CAR/Geonoise bijvoorbeeld). Gegevens die niet direct nodig zijn voor 
de genoemde milieutoepassingen zijn in de LE versie weggelaten. 
 

DOEL 
Het primaire doel van PROZA is het verschaffen van kwalitatief hoogwaardige verkeersgegevens ten 
behoeve van reguliere milieuonderzoeken waarbij gerekend wordt aan wegverkeerslawaai en/of 
luchtverontreiniging door wegverkeer in Zaanstad. Hoewel de gegevens ook hun nut kunnen hebben 
bij bijvoorbeeld algemeen verkeerskundig onderzoek, is het van belang te beseffen dat PROZA hier 
niet specifiek voor gemaakt is. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld het ontwerpen van een klein 
buurtcirculatieplan, kan het nauwkeurigheidsniveau van de data tekort schieten voor een dergelijke 
toepassing. Bij dergelijke toepassingen kan de nauwkeurigheid van de verkeersintensiteit op een paar 
honderd voertuigen per dag belangrijk zijn, terwijl dit niet de resolutie is die significant is voor 
milieuonderzoek. Voor PROZA wordt de nauwkeurigheid bewaakt vanuit de invalshoek van de 
milieukundige toepassing. Voor andere toepassingen kan het nodig zijn aanvullend onderzoek te 
plegen om een nog hogere nauwkeurigheid van beschrijvende gegevens te bereiken. Dit is mede 
afhankelijk van het type wegen waarvoor gegevens moeten worden vastgesteld. 
  

INSTALLATIE VAN PROZA 

Voor het stand-alone gebruik van PROZA dient in een directory van enig schijfstation (bijv. C: of D:) 
de zipfile "proza5.0_release" te worden uitgepakt zodat de volgende 3 of 6 bestanden bij elkaar 
worden geplaatst: 
 
1. prozaXE.dbf en/of  prozaLE.dbf attribuutbestand (de feitelijke verkeersgegevens) 
2. prozaXE.shp en/of prozaLE.shp shape-file (het wegennet) 
3. prozaXE.shx en/of prozaLE.shx noodzakelijke indexfile t.b.v. het inlezen van de shape 
 
Deze bestanden zijn te raadplegen in verschillende standalone GIS pakketten en tools zoals ArcView 
GIS, ArcGIS Explorer (http://www.esri.com/) en bijvoorbeeld de freeware pakketten Quantum GIS 
(http://qgis.org/) en Forestry GIS "fGIS" (http://www.forestpal.com/fgis.html).  
 
Met Microsoft Excel zijn de shape-bestanden niet in te zien, maar de verkeersdata zelf (in de dbf) wél. 
Hiervoor is het dan wel nodig dat u de relevante wegvakID's al weet. 
 
Voor controle op de authenticiteit van de (GIS-)bestanden van versie 5.0.2 (5.0, buildnr 2)  kunnen de 
eigenschappen van de bestanden worden opgeroepen. In de tags van de verschillende bestanden zijn 
kenmerken opgenomen zoals titel, onderwerp en revisienummer. Datum is 5 december 2016. Het 
aantal records bedraagt 6876.



 

STARTEN VAN PROZA 
U start PROZA door in uw GIS-applicatie het PROZA-bestand te openen door te bladeren naar de 
juiste directory. In de terminologie van het GIS-pakket heet dit meestal het toevoegen van een laag, 
layer of Theme. Om het aantal handelingen te verkleinen is het aan te raden na een eerste sessie een 
zgn. projectbestand aan te maken zodat u in het vervolg in uw GIS pakket in één keer PROZA met de 
voorkeursinstellingen kunt laden. U kunt ook via intranet bij PROZA gegevens komen: zie hieronder. 
 

BESCHIKBAARHEID PROZAGEGEVENS IN GEOINFORMATIE 
ZAANSTAD (GiZ) 
PROZA 5.0 is ook via het intranet beschikbaar voor raadpleging binnen de ZaanAtlas van de afdeling 
GeoInformatie (http://geo.zaanstad.nl/zaanatlas). Beschikbaarheid via internet als open data is op het 
moment van het schrijven van deze handleiding nog in onderzoek. PROZA is als kaartlaag simpel toe 
te voegen door dit als zoekterm op te geven (hierna kan het evt. als snelkoppeling/favoriet bewaard 
worden). De gebruiker dient wel alert te zijn op het gebruik van de juiste versie (check het veld 
"Pro_versie"), dus ook bij het raadplegen van PROZA via de ZaanAtlas. Het kan zijn dat de versie op 
de ZaanAtlas (net) niet de meest recente is. In de ZaanAtlas zijn de tijdafhankelijke veldnamen 
vereenvoudigd en is het onderscheid tussen huidige en toekomstige situatie kolomsgewijs te zien. 
 

 
 
Voorbeeld van het raadplegen van PROZA gegevens over de Den Uylbrug, binnen de ZaanAtlas 
omgeving. Te zien is dat het hier om gegevens van de (vorige) versie 4.3.1 gaat..



VERLATEN VAN PROZA 

U beëindigt PROZA vanuit uw GIS-applicatie of door de kaartlaag in de ZaanAtlas te verlaten. 
 

GEGEVENS AANVULLEN 
Het wijzigen van de gegevens in PROZA dient niet door individuele eindgebruikers te geschieden. 
Vanwege de gegevensverantwoordelijkheid is het wenselijk alleen de applicatiebeheerder PROZA 
gegevens te laten wijzigen. De eindgebruiker zal dan na enige tijd van applicatiebeheer een nieuwe 
versie van PROZA ontvangen, in beginsel wordt gestreefd naar een jaarlijkse update al is de omvang 
van de actualisatie wisselend. Zie verder bij "Feeback en informatie over PROZA".



prozaXE. DBF VELDBESCHRIJVING VAN DE 69 
DATABASEVELDEN 
prozaLE.dbf = prozaXE.dbf minus de 5 grijs gemarkeerde velden 
 
Veldnaam Betekenis Bron Opmerking Noten 

Pro_versie volledig versienummer  Proza K&E/VS buildnummer 1 

Wvk_id wegvak identificatie code RWS unieke code van het wegvak 2 

Wegbehsrt wegbeheerder RWS t.b.v. evt. nader onderzoek 3 

Stt_naam straatnaam RWS   

Wpsnaamnen NEN genormeerde woonplaatsnaam RWS woonplaats volgens NEN  

Gme_id CBS gemeentecode RWS 479 = Zaanstad  

E_hnr_lnks eerste huisnummer links RWS  4 

E_hnr_rhts eerste huisnummer rechts RWS   

L_hnr_lnks laatste huisnummer links RWS   

L_hnr_rhts laatste huisnummer rechts RWS   

Cat wegcategorie K&E/VS  5 
2 x 29 VELDEN HUIDIGE SITUATIE (VELDNAAM + "H")  RESP. TOEKOMSTIGE SITUATIE  (VELDNAAM + "T") 

Inwerk etmaalintensiteit werkdag K&E/VS geprognosticeerde waarde  

Frweek weekdagfractie K&E/VS   

Injaar jaargem. etmaalintensiteit (weekdag) K&E/VS berekende waarde  

Vre etmaalintensiteit vrachtverkeer werkdag K&E/VS   

Frlvr fractie licht vrachtverkeer werkdag K&E/VS   

Lbus etmaalintensiteit lijnbusverkeer werkdag K&E/VS  6 

Frlicht CAR fractie licht verkeer weekdag K&E/VS  7 

Frmid CAR fractie middelzwaar weekdag K&E/VS  7 

Frzwaar CAR fractie zwaar weekdag K&E/VS  7 

Frabus CAR fractie autobus weekdag K&E/VS  7 +8 

Inpar aantal parkeerbewegingen per 100 m K&E/VS  7 

Stype CAR snelheidstypering K&E/VS  7 

Frstag CAR stagnatiefractie K&E/VS  9 

     

Gdu gemiddeld daguur (%) weekdag K&E/VS  10 

Gau gemiddeld avonduur (%) weekdag K&E/VS  10 

Gnu gemiddeld nachtuur (%) weekdag K&E/VS  10 

Pmotdag % motoren dagperiode weekdag K&E/VS  10 

Plvdag % licht verkeer dagperiode weekdag K&E/VS  10 

Pmvdag % middelzwaar vk. dagperiode weekdag K&E/VS  10 

Pzvdag % zwaar verkeer dagperiode weekdag K&E/VS  10 

Pmotavd % motoren avondperiode weekdag K&E/VS  10 

Plvavd % licht verkeer avondperiode weekdag K&E/VS  10 

Pmvavd % mid.zwaar vk. avondperiode weekdag K&E/VS  10 

Pzvavd % zwaar verkeer avondperiode weekdag K&E/VS  10 

Pmotngt %  motoren nachtperiode weekdag K&E/VS  10 

Plvngt % licht verkeer nachtperiode weekdag K&E/VS  10 

Pmvngt % mid.zwaar vk. nachtperiode weekdag K&E/VS  10 

Pzvngt % zwaar verkeer nachtperiode weekdag K&E/VS  10 

Vmax regime maximumsnelheid personenauto K&E/VS  11 
 

1 
Versie/buildnummer Proza voor behoud versiecontrole mogelijkheid  bij bijv. gebruik van recordselecties, 
versie 5.0.2. heeft in totaal 6876 records 

2 
NWB-codes die beginnen met 999...... zijn pseudo-codes die door K&E/VS zijn aangemaakt om redenen van 
toekomstige infrastructuur OF een urgente noodzaak tot splitsing van een bestaand wegvak. 

3
 indicatie voor de juiste organisatie voor bijv. nadere gegevens over verharding, snelheden etc. 

4
 niet automatisch correct indien een aangesloten wegvak een "pseudo" wegvak-ID heeft (999....) 

5
 wegcategorie volgens gemeentelijke wegencategorisering Duurzaam Veilig (zie toelichting) 

6
 bestaat uit lijnbusverkeer volgens dienstregeling plus een inschatting voor overige ritten (bijv. lege ritten) 

7
 conform definities CAR, fracties aangegeven met 3 decimalen 

8
 inclusief niet-openbaar vervoer bussen (touringcars) 

9
 defaultwaarde 0.00. 

10
 conform Reken- en meetvoorschrift  geluidhinder 2012 

11
 Vmaxt kan afwijken van Vmaxh en geldt dan voor de toekomst als een beoogde snelheid waar (ook) rekening 

 mee moet worden gehouden 
 
Ontbrekende numerieke gegevens worden in de meeste gevallen expliciet met -1 aangeduid. Zie bijlage B voor 
een uitvoerige beschrijving van de gehanteerde methoden en technieken ter vaststelling van de diverse 
gegevens.



 

BETROUWBAARHEID VAN DE GEGEVENS 
PROZA is een databank die met de grootst mogelijke zorg is samengesteld. Het is een combinatie 
van alle kennis en technieken die binnen K&E/Vakspecialisten thans beschikbaar zijn voor het 
beschrijven van de huidige en toekomstige situatie van het wegverkeer. Het (geactualiseerde) 
verkeersprognosemodel heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van PROZA, maar dat geldt even 
goed voor gegevens die voortkomen uit de verkeersmonitoring van de afgelopen jaren. Deze 
instrumenten zijn gebruikt in een zeer uitvoerig schattingsproces voor de verkeersgegevens van de 
huidige en toekomstige situatie. Met name voor wegen op een relatief laag schaalniveau, met 
intensiteiten van veelal 3000 mvt/etm en minder, zijn veelal geen monitoringdata beschikbaar of is het 
model te onnauwkeurig of te abstract om deze ongecorrigeerd als input over te nemen. Voor deze 
categorie is bijna alles handmatig geschat, maar wel passend binnen de verkeerskundige 
hoofdstructuur.  
 
K&E/Vakspecialisten is verantwoordelijk voor de gegevens die in PROZA zijn opgenomen. Dit geldt 
specifiek voor de daadwerkelijke gegevens voor wegen binnen Zaanstad, voor wegen daarbuiten zijn 
evt. gegevens slechts op eigen risico te gebruiken. In bepaalde procedures rond rijkswegen kan het 
bovendien noodzakelijk zijn om de externe verkeersgegevens die horen bij de zgn. 
Geluidsproductieplafonds (GPP) te hanteren in plaats van wat in het gemeentelijke PROZA bestand is 
opgenomen.  Deze aan de GPP's gekoppelde verkeersgegevens zijn niet opgenomen in PROZA. 
 
Een bestand met meer dan 6800 wegvakken met in totaal 58 specifieke verkeersgegevens (totaal dus 
bijna 400.000 verschillende getallen in het bestand) kan niet foutloos zijn. Hoewel de verbeteringen in 
het opbouwproces de fouten zullen hebben verminderd is foutloosheid een utopie. Dat geldt in het 
bijzonder voor de consistentie in getallen bij aansluitende wegvakken. In tegenstelling tot een 
verkeers(reken-)model kunnen er kleinere en iets grotere rekenkundige inconsistenties ontstaan als 
men bijvoorbeeld per voertuig- en tijdcategorie (zgn. "verrijkte gegevens") de absolute 
'intensiteitssprongen' gedetailleerd  bekijkt en omrekent. Het blijft in algemene zin wenselijk om als 
gebruiker altijd oplettend te blijven en bij grote twijfel zaken zorgvuldig te controleren, eventueel in 
ruggespraak met K&E/Vakspecialisten. Bij updates zullen gemelde relevante fouten of 
onvolkomenheden zoveel mogelijk worden gecorrigeerd. Gegevens over de bestaande 
maximumsnelheid (Vmaxh) dienen bij twijfel extra gecheckt te worden bij de afdeling Beheer van de 
sector R&B. Deze afdeling is voorlopig ook het enige aanspreekpunt voor (gedetailleerde) informatie 
over wegdekverharding. 
 

TOEPASSING VAN PROZA VOOR GELUIDSKAARTEN 
Deze versie van PROZA is in beginsel geschikt voor het bijvoorbeeld binnen GeoNoise construeren 
van een complete geluidskaart voor het wegennet binnen de gemeente Zaanstad, door de 
volledigheid en kwaliteit van de informatie. Het gebruikte netwerk van de geluidskaart dient gebaseerd 
te zijn op het Nationaal Wegenbestand (NWB), in de oorspronkelijke vorm of zoals aangepast in 
PROZA. Afhankelijk van de beschikbare software is ook denkbaar dat PROZA prima ingezet kan 
worden voor luchtkwaliteitskaarten die het gehele gemeentelijke wegennet bestrijken. De gebruiker 
dient wel oplettend te zijn bij berekeningen voor de toekomstige situaties aangezien de aangegeven 
nieuwe wegen (999... gecodeerd) meestal nog geen geografische nauwkeurigheid hebben voor bijv. 
gevelspecifieke beoordelingen. Hetzelfde geldt ook voor nog zeer recent gereedgekomen wegen. 
 
PROZA versie 5.0 is eveneens toepasbaar voor de eerstvolgende actualisatie van de landelijke NSL 
Monitoringstool. 
 
 

OPMERKINGEN M.B.T. HUIDIGE SITUATIE 
De gegevens m.b.t. de huidige situatie geven de best mogelijke indicatie voor de situatie vandaag de 
dag. Voor PROZA 5.0 wordt hiermee feitelijk (begin) 2016 beschreven. De effecten van tijdelijke 
verkeermaatregelen (TVM) zijn zo veel mogelijk uit de cijfers gehaald, hoewel dit niet altijd voor 100% 
mogelijk is. In de situatie dat bijvoorbeeld een oeververbinding er een jaar of langer uit ligt (zoals de 
Julianabrug in versie 4.0 van 2008), dan wordt deze situatie niet als maatgevend geacht voor het 
beschrijven van de huidige situatie in PROZA. Voor wegen waar een groot effect van TVM zichtbaar 
is, worden deze cijfers (indien bekend) niet gebruikt voor PROZA actualisatie. In zo'n geval zal 
bijvoorbeeld de laatst bekende "normale" intensiteit, worden toegepast. 
 
Met name voor de kleinere (woon-)straten (meestal < 1.000 mvt/etm) moet bedacht worden dat binnen 
K&E/Vakspecialisten meestal geen actueel en compleet beeld bekend is van kleine (maar 



permanente) verkeersmaatregelen die geregeld worden uitgevoerd. Te denken valt aan paaltjes, 
parkeerverboden etc. De informatie van dergelijke straatjes kan dus, bij gebrek aan een 
gestructureerde informatievoorziening, gedateerd zijn én blijven.  

 
OPMERKINGEN M.B.T. PROGNOSES (TOEKOMSTIGE SITUATIE) 
Er bestaat eigenlijk niet “één prognose”. Er kunnen ontelbare worden gemaakt. Prognoses met voor 
bepaalde wegen andere intensiteitscijfers, maar soms ook met andere voertuigverdeling e.d. Om 
pragmatische redenen moet er echter binnen PROZA met één type prognose worden gewerkt. Dat is 
steeds een afgeleide uit de actuele basisvarianten (zgn. "referenties") van het ZVPM voor de korte (+- 
2020) en lange (+- 2030) termijn zoals die binnen K&E/VS gebruikt wordt voor diverse 
verkeersstudies. Met name de verkeersontwikkelingen in de regio (autosnelwegennet) en de sociaal-
economische parameters (bevolkingsontwikkeling, arbeidsplaatsen) liggen in geografische zin min of 
meer vast en zijn rechtstreeks uit het operationele verkeersmodel afkomstig. Boven deze “constante 
laag” wordt echter bij voortduring gevarieerd in met name scenario’s waarbij infrastructuur wordt 
toegevoegd, verwijderd of in verkeerskundig belang wordt aangepast.  Het scenario waarin een 
relatief conservatief infrascenario is opgenomen, d.w.z. in hoofdzaak de “vrij zekere” ontwikkelingen in 
termen van besluitvorming, financiering en/of planning, is het voor PROZA relevante scenario. E.e.a. 
betekent dat bij een nieuwere versie van PROZA het mogelijk is dat een volgende besluitvormingsstap 
op het terrein van infrastructuur in de gemeente resulteert in een aantal significant gewijzigde 
wegvakintensiteiten voor de toekomst. Dit is onvermijdelijk, want vernieuwde uitgangspunten negeren 
is uiteindelijk onhoudbaar. Andere redenen waarom de prognosecijfers soms kunnen worden 
aangepast, zijn kleine technische verbeteringen in bepaalde modeleigenschappen (verdere verfijning 
ten opzichte van het oorspronkelijke model), nieuwe inzichten die voortkomen uit verkeersmonitoring 
e.d.  Verkeersmonitoring zal bovendien de belangrijkste bron zijn voor het aanpassen van de 
verkeersgegevens van de huidige situatie in de kleinere updates van PROZA. 
 
 

ROTONDES 
Het is niet mogelijk om rotondes e.d. automatisch van correcte verkeerscijfers te voorzien. Hiervoor is 
het eigenlijk nodig alle afslagbewegingen van het rotondeverkeer te kennen, inclusief samenstelling. 
In het algemeen is dit niet bekend. Daar waar een indicatie toch wenselijk is, geldt de volgende 
benadering: 
 
De verkeersintensiteit op de rotonde (en bij benadering ieder afzonderlijk segment van de cirkel) is 
gelijk aan de som van alle naar de rotonde gaande verkeersstromen gedeeld door het aantal van deze 
stromen. Daar waar alle aangesloten NWB wegvakken van een intensiteit zijn voorzien kan men deze 
dus ook simpelweg optellen en delen door twee, er van uitgaande dat alle aangesloten wegen 
tweerichtingsverkeer hebben. 
 
 

FEEDBACK EN INFORMATIE OVER PROZA 
Feedback van gebruikers over de informatie in PROZA is altijd welkom en kan zeer belangrijk zijn om 
fouten te corrigeren. Bij belangrijke fouten of een verzameling van diverse kleine fouten kunnen 
tussentijdse versies worden uitgeleverd, deze zijn herkenbaar aan een hoger "build"nummer (het 
laatste getal in het volledige versie nummer). 
 
Interne communicatie over nieuwe releases en over bijzonderheden in de vigerende versie van 
PROZA vindt primair plaats via de Verkeersonderzoek-pagina op Zaan!ink. 



 
 

ANDERE PROGNOSEJAREN OF JAREN UIT HET VERLEDEN 

PROZA5.0 levert alleen een prognose voor één tijdhorizon, circa 2026. Er is met behulp van het 
bestaande verkeersmodel geen onderscheidend vermogen ten aanzien van bijvoorbeeld 2026 of 
2027. In toekomstige actualisaties van PROZA kan de feitelijke tijdhorizon weer worden bijgesteld. 
Voor een schatting voor andere (nabije) jaren moet dus niet direct naar inter- of extrapolatie methoden 
worden gegrepen. Indien het toch nodig is om andere gegevens te bepalen dan geldt de volgende 
richtlijn binnen de werkingsduur van Proza versie 5.0: 
 
Voor de weekdagintensiteit van een afwijkend jaar: 
vóór 2002 in overleg met K&E/VS, niet op basis van Proza-bestanden mogelijk 
2002  de I_huidig uit Proza v1, vermenigvuldigd met frweekh van ProzaXE v4.0 
2003  de I_huidig uit Proza v1, vermenigvuldigd met frweekh van ProzaXE v4.0 
2004  de I_huidig uit Proza v1, vermenigvuldigd met frweekh van ProzaXE v4.0 
2005  de I_huidig uit Proza v2, vermenigvuldigd met frweekh van ProzaXE v4.0 
2006  de I_huidig uit Proza v3.3, vermenigvuldigd met frweekh van ProzaXE v4.0 
2007  de I_huidig uit Proza v3.3, vermenigvuldigd met frweekh van ProzaXE v4.0 
2008  de INJAARH uit Proza v4.0 
2009  de INJAARH uit Proza v4.1 
2010  de INJAARH uit Proza v4.2 
2011  de INJAARH uit Proza v4.2 
2012  de INJAARH uit Proza v4.3 
2013  de INJAARH uit Proza v4.3 
2014  de INJAARH uit Proza v4.3 
2015  INJAARH   
2016  INJAARH 
2017  INJAARH 
2018  INJAARH + ((INJAART-INJAARH)/8) 
2019  INJAARH + (((INJAART-INJAARH)/8)*2) 
2020  INJAARH + (((INJAART-INJAARH)/8)*3) 
2021  INJAARH + (((INJAART-INJAARH)/8)*4) 
2022  INJAARH + (((INJAART-INJAARH)/8)*5) 
2023  INJAARH + (((INJAART-INJAARH)/8)*6) 
2024  INJAARH + (((INJAART-INJAARH)/8)*7) 
2025  INJAART 
2026  INJAART 
2027  INJAART 
 
2028-2035 indien INJAART > (INJAARH * 1,1) => INJAART van Proza 5.0 + 0,5% per jaar NA 
  2027 anders: INJAART van Proza 5.0 
 
na 2035 niet mogelijk, nieuw verkeersmodel is hiervoor noodzakelijk 
 
 
 

Voor de diverse voertuig- en tijdverdelingsgegevens (Fractie zwaar, gemiddeld daguur etc.) wordt 
voorlopig de volgende richtlijn gehanteerd: 
 
voor prognosejaren t/m 2020:  verdelingsgegevens huidige (H) situatie 
voor prognosejaren na 2020:  verdelingsgegevens toekomstige (T) situatie 
 
Het nut van interpolatie van dergelijke verdelingscijfers lijkt niet groot aangezien bijvoorbeeld 
tijdverdelingsgegevens vaak constant worden verondersteld en de voertuigfracties meestal slechts in 
beperkte mate veranderen. 
 



BIJLAGEN 
 
 
 
 

A Methodiek vaststelling PROZA gegevens 
 
 
 
B Versie-historie 



BIJLAGE A METHODIEK VASTSTELLING PROZA 
GEGEVENS 
 
 
 
 
A.1 Netwerk 
 
De basis van het wegennet in PROZA is het Nationale Wegenbestand (NWB) zoals Rijkswaterstaat dat in 
Nederland maandelijks actualiseert. Een actuele uitsnede uit dit NWB voor de gemeente Zaanstad is het 
vertrekpunt voor het PROZA netwerk waaraan alle gegevens worden gekoppeld. Aan de uitsnede worden nog 
enkele wegen toegevoegd die weliswaar buiten Zaanstad gelegen zijn (bijvoorbeeld een deel van de A7 en de 
A8) maar waar gezien ligging en verkeersvolume niet van valt uit te sluiten dat ze relevant kunnen zijn voor de 
berekening van geluidhinder en/of luchtverontreiniging binnen de gemeentegrenzen. 
 
Reeds in 2014 en 2015 zijn op basis van door Zaanstad aangereikte correcties verbeteringen doorgevoerd in het 
NWB voor wat betreft de gemeentelijke wegen. In deze versie van PROZA zijn deze verbeteringen daarmee ook 
aanwezig. Bovendien zijn nog op verschillende locaties verdere geometrische verbeteringen aangebracht met als 
doel om de hartlijnen van de wegen zo correct mogelijk aan te bieden.  
 
Segmentering 
In de meeste situaties is het PROZA netwerk gesegmenteerd zoals ook het NWB gesegmenteerd is. In de praktijk 
betekent dit dat alleen benoemde zijstraten, gemeentegrenzen, wijzigingen van straatnaam of rijbaanscheiding 
etc. voor segmentering van een weg zorgen. In de meeste gevallen volstaat de segmentering ook voor het 
PROZA netwerk en het gebruiksdoel dat er mee gediend wordt. Toch kunnen er situaties zijn dat één NWB 
wegvak niet optimaal is om de daarop van toepassing zijnde verkeersparameters eenduidig te beschrijven. Op 
lange lintwegen met weinig zijstraten maar wel veel uitritten kan het bijvoorbeeld lastig zijn om één 
verkeersintensiteit te koppelen aan het vaak lange wegvak. Een ander voorbeeld is dat de maximumsnelheid op 
snelwegen vaak wijzigt op plekken waar niet altijd een zijweg aanwezig is. Binnen de bebouwde kom kan de 
snelheid nogal eens wijzigen ergens tussen zijwegen in. Met name om redenen van snelheidswijzigingen is het 
PROZA netwerk op een aantal plekken verder gesegmenteerd dan in het NWB. Ze zijn herkenbaar aan het feit 
dat een of meer delen van het oorspronkelijke NWB-wegvak niet de reguliere Wvk_ID hebben, maar een pseudo-
code die alleen in PROZA wordt toegepast (beginnend met 999....). 
 
Toekomstige wegen 
Aangezien het NWB het bestaande wegennet in Nederland beschrijft, zullen toekomstige wegen hier meestal nog 
geen deel van uitmaken. Voor PROZA is dat een beperking die in een aantal relevante situaties aanvulling 
behoeft met "pseudo-wegvakken" met een eigen niet formeel toegekende Wvk_ID. Toekomstige wegen in 
PROZA die niet afkomstig zijn uit het NWB zijn net als bij additionele segmentering herkenbaar aan een Wvk_ID 
die met 999... begint. 
 
 
A.2 Wegcategorisering (cat) 
 
 
Als additionele informatie is de wegencategorisering van Zaanstad opgenomen in het veld "cat". Primaire bron 
voor dit veld is de wegencategorisering zoals deze eind 2003 door B&W is vastgesteld, en vervolgens door de 
gemeenteraad. In het Zaans Verkeers en Vervoersplan (ZVVP) uit 2009 is de wegcategorisering nogmaals 
opgenomen. 
 
De wegencategorisering deelt vooral het bestaande wegennet in wegen met een verkeers- danwel 
verblijfsfunctie. Het geeft de beleidsmatig wenselijke functie aan, de werkelijke kan daarmee in overeenstemming 
zijn of juist (nog) niet.  Aangezien bij deze categorisering ook een inrichtingsvoorkeur hoort in termen van bijv. 
snelheidsregime, verharding en snelheidsremmers (allen relevant voor RMG2012)  is de actuele categorisering 
opgenomen. Het kan voor de eindgebruikers een aanmoediging zijn om verkeersgegevens extra te controleren 
indien de feitelijke wegkenmerken volgens PROZA strijdig zijn met deze voorkeurskenmerken. Immers: 
beleidsmatig geldt er het streven om wegen zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de 
wegencategorisering. Waar dat niet het geval is, zijn op termijn aanpassingen in het snelheidsregime, verharding 
of bijv. snelheidsremmers zeer goed (alsnog) mogelijk. 
 



Codering in het veld “cat” is als volgt: 
 

Code Omschrijving Snelheidsregime Verharding Snelheidsremmers 

es standaard erftoegangsweg bibeko 30 km/h klinkers drempels/plateaus 

eo erftoegangsweg met lijnbus, bibeko 30 km/h klinkers alleen busvriendelijk 

eb erftoegangsweg bedrijfsterreinen 30 km/h (of 50 km/h) klinkers of asfalt sporadisch drempels 

e1 erftoegangsweg bubeko 60 km/h asfalt drempels/plateaus 

e2 erftoegangsweg bubeko met lijnbus 60 km/h asfalt alleen busvriendelijk 

ga gebiedsontsluitingsweg A bibeko 70 km/h (of 50 km/h) asfalt geen 

gb gebiedsontsluitingsweg B bibeko 50 km/h asfalt meestal geen 

gc gebiedsontsluitingsweg C bibeko 50 km/h asfalt of klinkers soms plateaus 

g1 gebiedsontsluitingsweg bubeko 80 km/h asfalt geen 

s1 stroomweg type autosnelweg 130 km/h (100/120) asfalt geen 

s2 stroomweg type autoweg 100 km/h (of 80) asfalt geen 

x categorisering (nog) onbekend n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
Merk op dat zowel snelheidsregime, verharding en snelheidsremmers in de praktijk kunnen afwijken van het 
indicatief bedoelde overzicht van inrichtingskenmerken. 
 
Afwijkingen in PROZA 
PROZA kan om twee hoofdredenen soms afwijken van hetgeen op basis van genoemde documenten verwacht 
zou worden: 
 
1. Anticipatie op categoriewijziging door feitelijk gerealiseerde herinrichting 
Hier worden situaties bedoeld waarbij na (recente) herinrichting feitelijk een situatie is ontstaan die meer (of zelfs 
volledig) voldoet aan een andere wegcategorie. Met name als gebiedsontsluitingswegen C een ruimere inrichting 
krijgen met meer scheiding van langzaam en snel verkeer is daarmee veelal een B categorie tot stand gebracht. 
Recente voorbeelden zijn de straten Poelenburg en De Watering in Zaandam. 
 
2. Exactere aanduiding van begin en einde autosnelweg en autoweg 
De wegcategorisering benoemt nu primair stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom 
en dat op een globale wijze. In werkelijkheid liggen de start- en eindpunten van auto(snel-)wegen vaak op iets 
andere punten. Voor zover de auto(snel-)wegen binnen de bebouwde kom liggen is dit zeer relevant voor de 
toepassing van de Wet Geluidhinder daar dit dan als buitenstedelijk gebied geldt. 
 
 
A.3 Werkdagetmaal intensiteit motorvoertuigen (Inwerkh, Inwerkt) 
 
Het veld Inwerkh beschrijft de huidige verkeersintensiteit aan gemotoriseerd verkeer gedurende 24 uur voor de 
gemiddelde werkdag op het wegvak. Brom- en snorfietsen/scooters maken volgens definitie hier geen deel van 
uit al kunnen sommige soorten verkeerstellingen op lokale wegen met gemengd verkeer soms ongewenst 
opgehoogd zijn door deze categorie langzaam verkeer. Hierdoor kan de waarde van Inwerkh soms iets te hoog 
zijn. 
 
Normaliter is het veld Inwerkh het meest betrouwbaar voor de ontsluitingswegen binnen de kom en bovenlokale 
wegen. De reden is drieledig: 

1. van deze wegen zijn vaker telgegevens beschikbaar of is een ander nabij telpunt (deels) ook 
representatief voor het bewuste wegvak; 

2. genoemde telproblemen met gemotoriseerd langzaam verkeer doen zich minder vaak voor omdat er 
vaker scheiding is tussen verkeerssoorten; 

3. de wegen maken deel uit van het ZVPM op zodanige wijze (qua bijbehorende zonering etc.) dat hiermee 
in beginsel redelijke tot goede modelschattingen mogelijk zijn, bovendien kan er op deze wegen vaak 
ook zgn. modelkalibratie plaats vinden dankzij beschikbaarheid van telgegevens. 

 
Het vullen van het veld Inwerkh is voor wat betreft het stedelijk hoofdwegennet een combinatie van de verwerking 
van teldata in combinatie met modelwaarden uit het ZVPM. De modelwaarden dienen dan vooral om de 
nabijgelegen niet-getelde wegvakken van een realistische intensiteitswaarde te voorzien, met de diverse getelde 
wegvakken als primair ijkpunt. 



 
Buurt- en woonstraten worden gevuld met intensiteitsgegevens uit tellingen in de sporadische gevallen dat deze 
beschikbaar zijn. Voor het overige worden deze geschat aan de hand van de hoeveelheid verkeer die zij 
redelijkerwijs zullen verwerken gezien de hoeveelheid woningen en bedrijvigheid (oftewel inwoners en 
arbeidsplaatsen) die direct (aanwonend) of indirect (buurtstraat) die erdoor ontsloten zijn. Hiervoor worden 
vuistregels m.b.t. de verkeersgeneratie van inwoners en arbeidsplaatsen gebruikt die tot op het niveau van 6-
positie postcode een geografisch beeld geven van de te verdelen verkeersgeneratie. In de eerste versie PROZA 
is dit gemeentedekkend opgebouwd en met name bij toevoeging van woonbuurten- of wijken zijn zaken 
aangevuld. In versie 5 van PROZA is daarboven op nog een quick scan uitgevoerd op de juistheid van de cijfers 
in de bestaande woonbuurten zelf. 
 
De waarden van Inwerk worden normaliter afgerond om te benadrukken dat een flink deel van het netwerk vooral 
met schattingsgetallen is gevuld. Zo is de precisie op wegen met minimaal 1000 mvt/etm nooit meer dan in 
honderdtallen per dag. Voor lagere intensiteiten geldt een beperktere mate van afronding. 
 
Voor de toekomstprognose (Inwerkt) geldt in beginsel dat primair wordt gemuteerd ten opzichte van Inwerkh voor 
zover: 

• PROZA wegvakken ook als netwerklink zijn opgenomen in het ZVPM en de tussen 2020 en 2030 
geïnterpoleerde etmaalload op een link met minimaal 50 per dag toe- of afneemt ten opzichte van de 
huidige situatie, of 

• PROZA wegvakken niet als netwerklink zijn opgenomen in het ZVPM maar dat uit één of meerdere 
bronnen kan worden afgeleid dat een aanpassing van de verkeersintensiteit relevant is. 

 
Aangezien de door het ZVPM geschatte hoeveelheden gemotoriseerd verkeer niet altijd voldoende 
overeenkomen met de voor PROZA te hanteren schatting (bijvoorbeeld door discrepantie tussen tellingen en 
modelwaarden) is het een basisprocedure om Inwerkt te berekenen door het modelmatige verschil in 
motorvoertuigen (positief of negatief) op te tellen bij de PROZA waarde voor de huidige situatie. In bijzondere 
gevallen kan hier van worden afgeweken. 
 
 
A.4 Weekdagfractie gemotoriseerd verkeer (Frweekh, Frweekt) 
Frweekh is een verrijkingsgetal dat een indicatie geeft van de benodigde vermenigvuldigingsfactor om de 
werkdagintensiteit (Inwerkh) te converteren naar een jaargemiddelde etmaalintensiteit (Injaarh) zoals bedoeld in 
de wetgeving.  De waarde is meestal gelegen tussen 0.00 en 1.00 (veelal >0.80 of >0.90) maar kan ook boven de 
1.00 komen als de intensiteit op zaterdag en/of zondag voor een hogere week- dan werkdag kan zorgen. Het is 
om die reden daarom beter om over een weekdagfactor dan weekdagfractie te spreken. In de praktijk wordt 
Frweek vooral uit telgegevens afgeleid waarbij de weekdagetmaal intensiteit (gemiddelde van maandag t/m 
zondag) wordt gedeeld op die van de werkdag (maandag t/m vrijdag). Omdat een aanzienlijk deel van teldata 
vooral buiten de schoolvakanties wordt verzameld is de kans aanwezig dat met de gemiddelde weekdagintensiteit 
van een telling in Zaanstad een marginale overschatting ontstaat ten opzichte van de ware jaargemiddelde 
etmaalintensiteit.  Toch geldt voor het bouwen van een PROZA bestand het uitgangspunt dat voor gemiddelde 
weekdag ook jaargemiddelde dag mag worden geschreven. 
 
Voor wegvakken zonder telgegevens is het meestal mogelijk om de weekdagfactor te hanteren van een 
nabijgelegen telpunt dat min of meer dezelfde verkeersstroom, of type verkeer, beschrijft. Voor woonstraten maar 
ook diverse andere wegen geldt (bij aanvang) een default van 0,95. Voor bedrijfsterreinen, winkelgebieden e.d. 
worden veelal default toegepast of generieke waarden die elders in zo'n gebied zijn vastgesteld. 
 
Het ZVPM geeft thans nog geen informatie over de weekdagfractie en dus ook niet over mogelijke veranderingen 
hierin. Om deze reden geldt voor het leeuwendeel van de PROZA wegvakken dat Frweekt = Frweekh, tenzij het 
evident is dat deze waarde significant zal wijzigen en een ruwe indicatie valt te geven van de richting en omvang 
van die wijziging. Uiteraard krijgen nieuwe wegvakken een ingeschatte Frweekt, bij gebrek aan een bestaande 
Frweek voor dat wegvak. 
 
A.5 Jaargemiddelde etmaalintensiteit (Injaarh, Injaart) 
Dit is de berekende waarde (zonder afronding) die wordt verkregen door Inwerk te vermenigvuldigen met Frweek. 
Hoewel een uit tellingen verkregen Frweekh primair de week-werkdagfactor beschrijft (vaak buiten de 
schoolvakanties om), kan zowel Injaarh als Injaart in het kader van PROZA worden omschreven als de geschatte 
jaargemiddelde etmaalintensiteit motorvoertuigen op het betreffende wegvak. 



 
A.6 Werkdagetmaalintensiteit vrachtverkeer (Vreh, Vret) 
Het veld Vreh beschrijft de huidige verkeersintensiteit aan vrachtverkeer gedurende 24 uur voor de gemiddelde 
werkdag op het wegvak. Met vrachtverkeer worden in dit geval beslist geen bestelwagens bedoeld die in het 
vrachtvervoer soms een grote rol vervullen. Deze worden zowel in de toepassing van wetgeving als in de wijze 
van verkeersonderzoek als onderdeel van licht (gemotoriseerd) verkeer gezien. 
 
Normaliter is het veld Vreh het meest betrouwbaar voor de ontsluitingswegen binnen de kom en bovenlokale 
wegen. De reden is tweeledig: 

1. van deze wegen zijn vaker telgegevens beschikbaar of is een ander nabij telpunt (deels) ook 
representatief voor het bewuste wegvak; 

2. de wegen maken deel uit van het ZVPM op zodanige wijze (qua bijbehorende zonering etc.) dat hiermee 
in beginsel redelijke tot goede modelschattingen mogelijk zijn, bovendien kan er op deze wegen vaak 
ook zgn. modelkalibratie plaats vinden dankzij beschikbaarheid van telgegevens. 

 
Het vullen van het veld Vreh is voor wat betreft het stedelijk hoofdwegennet een combinatie van de verwerking 
van teldata in combinatie met modelwaarden uit het ZVPM. De modelwaarden dienen dan vooral om de 
nabijgelegen niet-getelde wegvakken van een realistische intensiteitswaarde te voorzien, met de diverse getelde 
wegvakken als primair ijkpunt. 
 
Buurt- en woonstraten worden gevuld met intensiteitsgegevens uit tellingen in de sporadische gevallen dat deze 
beschikbaar zijn. Voor het overige worden deze geschat aan de hand van de hoeveelheid vrachtverkeer die zij 
redelijkerwijs zullen verwerken gezien de hoeveelheid bedrijvigheid (oftewel arbeidsplaatsen) die direct of indirect 
die erdoor ontsloten is. Hiervoor worden vuistregels m.b.t. de verkeersgeneratie van inwoners en arbeidsplaatsen 
gebruikt die tot op het niveau van 6-positie postcode een geografisch beeld geven van de te verdelen generatie 
aan vrachtverkeer. In het hart van woonbuurten met te verwaarlozen bedrijvigheid wordt meestal teruggevallen op 
de vuistregel dat om en nabij de 1% van het gemotoriseerd verkeer nog uit vrachtwagens kan bestaan. Vreh is in 
dat geval simpelweg de uitkomst van Inwerkh * 0,01. 
 
De waarden van Vreh worden normaliter afgerond om te benadrukken dat een flink deel van het netwerk vooral 
met schattingsgetallen is gevuld. Zo is de precisie op wegen met minimaal 1000 vr/etm nooit meer dan in 
honderdtallen per dag. Voor lagere intensiteiten geldt  een beperktere mate van afronding. 
 
In algemene zin moet worden opgemerkt dat Vreh minder betrouwbaar kan zijn dan Inwerkh. Dit heeft de 
volgende redenen: 
 

• Bij mechanische tellingen moet vrachtverkeer meestal door middel van lengte- of wielas gebaseerde 
zgn. voertuigclassificatie worden afgeleid. Deze techniek is ingewikkelder en kan daarom een wat lagere 
betrouwbaarheid hebben dan sec het tellen van alle motorvoertuigen. Bovendien wordt hiermee op zijn 
best een nauwkeurige lengte-gebaseerde indeling vastgesteld die impliciet als indicatie wordt gebruikt 
voor een gewenste voertuigverdeling die eigenlijk op gewicht gebaseerd is. 

• De verkeersgeneratie van vrachtverkeer bij bedrijvigheid, uitgedrukt in aantallen per arbeidsplaats 
bijvoorbeeld, kent in de praktijk veel meer variatie dan hetgeen bijvoorbeeld aan personenautoverkeer in 
woonbuurten meestal geldt. Dit geeft schattingsproblemen in verkeersmodellen die alleen met concreet 
onderzoeksmateriaal/tellingen sterk kunnen worden verkleind. 

 
Voor de toekomstprognose (Vret) geldt in beginsel dat primair wordt gemuteerd ten opzichte van Vreh voor zover: 
 

• PROZA wegvakken ook als netwerklink zijn opgenomen in het ZVPM en de tussen 2020 en 2030 
geïnterpoleerde etmaalload vracht op een link met minimaal 10 per dag danwel 5%  toe- of afneemt ten 
opzichte van de huidige situatie, of 

• PROZA wegvakken niet als netwerklink zijn opgenomen in het ZVPM maar dat uit één of meerder 
bronnen kan worden afgeleid dat een aanpassing van de verkeersintensiteit vracht relevant is. 

 
Aangezien de door het ZVPM geschatte hoeveelheden vracht niet altijd voldoende overeenkomen met de voor 
PROZA te hanteren schatting (bijvoorbeeld door discrepantie tussen tellingen en modelwaarden) is het een 
basisprocedure door het modelmatige verschil in vrachtverkeer (positief of negatief) op te tellen bij de PROZA 
waarde voor de huidige situatie.  In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. 
 



 
 
 
A.7 Fractie licht vrachtverkeer (Frlvrh, Frlvrt) 
Het veld Frlvr beschrijft de fractie (waarde tussen 0.00 en 1.00) van de werkdagetmaalintensiteit vrachtverkeer 
die bestaat uit licht (ook wel middelzwaar genoemd) vrachtverkeer. De fractie zwaar vrachtverkeer is dus per 
definitie 1-Frlvr. In het bouwproces van PROZA is deze fractie belangrijk om voor het werkdagetmaal de twee 
relevante categorieën vrachtverkeer in volume te kunnen onderscheiden. Per categorie worden immers specifieke 
Day-Evening-Night verdelingen toegepast, waarin een eveneens specifieke weekdagfactor  verdisconteerd is. 
 
Sinds PROZA versie 5 wordt deze belangrijke sleutelwaarde voor de verdere voertuigverrijking naast tellingen 
ook deels op het ZVPM verkeersmodel gebaseerd. In het ZVPM worden thans voorafgaand aan de kalibratie (of 
het toepassen van een eerdere kalibratie) zgn. apriori-matrices geschat die in dat stadium nog een onderscheid 
kennen tussen licht en zwaar vrachtverkeer. Het ZVPM schat deze verhouding op basis van het type bedrijvigheid 
(arbeidsplaatsen) dat in de diverse modelzones aanwezig is, en kan dit ook toedelen aan het netwerk. Deze 
apriori netwerktoedeling van licht en zwaar vrachtverkeer wordt gebruikt om de modelmatig af te leiden Frlvrh te 
projecteren op de belangrijkste vrachtroutes in het PROZA netwerk. 
 
Met getelde Frlvrh-waarden wordt een zo groot mogelijk deel van het netwerk gevuld en worden steeds de meest 
representatieve punten gekozen. Op belangrijke maar niet getelde schakels kan een waarde mede geschat 
worden op basis van de gegevens zoals het ZVPM deze laat zien. Analoog aan de werkwijze bij Frweekh worden 
weer, voor zover nodig, algemene of meer gebiedsspecifieke defaults toegepast om tot redelijke waardes voor 
alle wegvakken te kunnen komen. Zo wordt op bedrijfsterreinen vaak een verhouding van (ongeveer) 50:50 
toegepast (Frlvr = 0.50) terwijl in de meeste woonbuurten het zware vrachtverkeer vrijwel verwaarloosbaar is 
(default Frlvr = 0.95). 
 
Het muteren van de toekomstige Frlvrt ten opzichte van Frlvh is primair aan de orde als uit het ZVPM blijkt dat 
voor het betreffende PROZA wegvak in het (apriori) verkeersmodel een verandering van de toekomstwaarde 
optreedt van ten minste 5 procentpunten. Bijv. 0.65 in plaats van 0.60. In de praktijk is het aantal wegvakken 
waarvoor het ZVPM een dergelijke verschuiving laat zien vrij beperkt. Het leeuwendeel van de PROZA 
wegvakken zal daarom gelijke waarden kennen voor zowel Frlvrh als Frlvrt.  
 
 
A.8 Volume lijnbusverkeer (Lbush, Lbust) 
Het veld Lbush beschrijft het huidige volume aan lijnbussen op een gemiddelde werkdag. Primaire bron in de 
huidige versie van PROZA is de gepubliceerde dienstregeling 2016 van Connexxion voor de Regio Zaanstreek. 
De lijnfrequenties voor maandag t/m vrijdag (zonder nachtritten nabij weekend), buiten vakantieperiodes, zijn 
hierbij leidend. Het lijnbusverkeer dat met een buurtbus wordt uitgevoerd maakt geen deel uit van Lbush omdat 
het niet gewenst is dat deze kleine busjes worden opgeteld bij de uiteindelijke parameters voor bus- en 
middelzwaar verkeer. Naast de dienstregeling is Lbush nog m.b.t. twee aspecten aangepast: 
 

• Op de Sluispolderweg en enkele wegen daar naar toe (m.n. NoorderIJ- en Zeedijk en Den Uylbrug) zijn 
ritten toegevoegd die buiten de normale dienstregeling vallen, o.a. de lege ritten voor en na de diverse 
diensten; 

• In het centrum van Zaandam geldt een aanname voor de verdeling van het verkeer tussen de reguliere 
route Beatrixbrug (90%) en de omleidingsroute via de Wilhelminabrug en Dam (10%). 
 

Voor de toekomstige situatie (Lbust) geldt voorlopig de aanname Lbust = Lbush. Dit is nodig omdat in de praktijk 
van Zaanstad thans nog geen goede inschatting mogelijk blijkt van de toekomstige buslijnvoering en bijbehorende 
ritfrequenties. Als dienstregelingen worden geactualiseerd, zeker in het kader van een nieuwe concessie, dan zal 
een nieuwe PROZA versie z.s.m. deze gewijzigde gegevens bevatten, zowel voor Lbush als de daaraan 
gelijkgestelde Lbust. 
 
Voor de berekening van de CAR-parameter Frabus en de categorie middelzwaar in de geluidhinder-parameters 
wordt opgemerkt dat in PROZA ook een aanname wordt gedaan voor overig busverkeer zoals zich dat met name 
als touringcars voordoet. Op basis van monitordata in de regio geldt dat voor zowel voor de dag- als nachtperiode 
met circa 2 promille (0,2%) wordt gerekend van het volume aan personenverkeer anders dan lijnbussen (i.c. 
motoren en personenauto’s). Voor de avondperiode geldt 1,5 promille (0,15%). Deze wordt op alle wegen identiek 
toegepast en zal meestal de bovengrens beschrijven wat aan dit type verkeer verwacht kan worden. Ten behoeve 
van de Zaanse Schans wordt voor zowel het Schansend als het Leeghwaterweg-traject tussen A7 en Zaanse 
Schans nog additioneel opgehoogd. 



 
A.9 Etmaal en dagdeelspecifieke verdelingsparameters voor licht, middelzwaar, zwaar verkeer en 
autobussen 
In PROZA bevinden zich een groot aantal parameters die de voertuigverdeling op een gemiddelde weekdag 
beschrijven zoals deze ingeschat wordt voor het betreffende wegvak. Voor luchtkwaliteitberekeningen met CAR 
worden etmaalfracties licht, middel, zwaar en autobus gespecificeerd. Deze zijn afgeleid van de dagdeel-
specifieke (Day-Evening-Night) voertuigvolumes motoren, licht verkeer, middelzwaar vrachtverkeer, busverkeer 
en zwaar vrachtverkeer die primair voor de geluidberekeningen (afzonderlijk of samengesteld) nodig zijn. 
 
Motoren 
Net als voor het overige busverkeer (touringcars) zijn de in PROZA verrekende volumes motoren niet 
wegvakspecifiek maar afgeleid uit regionale jaargemiddelden zoals deze uit bijv. teldata van rijks- en provinciale 
wegen vallen te destilleren. Het meer wegvakspecifiek én jaargemiddeld maken van deze gegevens is in veel 
gevallen niet goed mogelijk door de seizoensgevoeligheid wat relevant wordt bij kortdurende verkeersmetingen. 
De relevantie van motoren is gezien hun aandeel in de verkeersstroom en plek in de wettelijke 
berekeningsmethoden ook niet heel groot. Net als bij personenvervoer in touringcars wordt een vaste verhouding 
verondersteld tussen de omvang van het personenvervoer in personenauto’s en dat van motoren. Bij actualisaties 
van PROZA wordt nagegaan of de regionale telgegevens vragen om een bijstelling: als het wagenpark harder of 
juist langzamer groeit dan dat van motoren kan dat het geval zijn. In de nachtperiode geldt een lager percentage 
van het personenautoverkeer (1%) dan overdag en in de avond (1,2%). 
 
Licht/Middelzwaar vrachtverkeer en Zwaar vrachtverkeer 
De etmaalvolumes vrachtverkeer (Vre) en de ruwe verdeling (Frlvr) tussen licht en zwaar vrachtverkeer worden in 
PROZA eerst apart geschat aan de hand van zowel wegvakspecifieke modelinput (ZVPM) als teldata van 
bepaalde wegen. De dagdeel specifieke volumes worden voor beide vrachtverkeer-soorten afzonderlijk afgeleid 
aan de hand van generieke tijdverdelingen die op basis van grote hoeveelheden empirische teldata (in en rond 
Zaanstad)  zijn geconstrueerd en afgezien van de avondperiode steeds verschillen tussen hogerliggend (HWN) 
en onderliggend wegennet (OWN). De generieke tijdverdelingen blijken in de praktijk goed toepasbaar en 
versnellen het bouwproces in significante mate. Om de kwaliteit te waarborgen worden de tijdverdelingen 
regelmatig op actualiteit gecontroleerd en eventueel bijgesteld zodat toekomstige PROZA versies kwalitatief 
goede voertuigverdelingen naar dagdeel blijven houden. In de dagdeel-verdelingsfracties is de empirisch 
gevonden weekdagfactor (etmaal) voor het betreffende type vrachtverkeer reeds verdisconteerd door 
vermenigvuldiging.  
 
De drievoudige optelling van licht/middelzwaar vrachtverkeer tot etmaalwaarde wordt na deling op het veld Injaar 
gebruikt als de CAR-relevante parameters Frmidh en Frmidt. Analoog hieraan gebeurt dezelfde procedure voor 
het zware vrachtverkeer dat resulteert in de CAR-relevante parameters Frzwaarh en Frzwaart. 
 
De afzonderlijke dagdeelvolumes worden gedeeld op de totale intensiteit motorvoertuigen per dagdeel, bepaald 
op basis van de gdu, gau en gnu parameters. Op deze wijze ontstaan de percentages middelzwaar en zwaar 
verkeer in Day-Evening en Night volgens de definitie van RMG2012. Bij middelzwaar verkeer is al het 
autobusverkeer (zowel lijnbus als overig) opgeteld. 
 
Autobusverkeer 
Het autobusverkeer is een optelling van wegvakspecifiek gealloceerd lijnbusverkeer (plus touringcars Zaanse 
Schans) plus een generieke naar verkeersintensiteit evenredige toevoeging met overig busverkeer. Het 
lijnbusverkeer (Lbush, Lbust) wordt naar dagdelen generiek verdeeld op basis van het gemiddelde beeld dat volgt 
uit empirische teldata van busverkeer op diverse drukke schakels in Zaandam, zoals het NS station Zaandam.  Bij 
deze verdeling is de gevonden weekdagfactor (0,9) verdisconteerd in de dagdeelfactoren die op het 
werkdagtotaal worden toegepast.  De driedelige sommatie tot etmaal en deling op het veld Injaar geeft de CAR-
specifieke Frabus parameter.  
 
De afzonderlijke dagdeelvolumes worden opgeteld bij die van middelzwaar vrachtverkeer en deze optellingen 
worden gedeeld op de totale intensiteit motorvoertuigen van de betreffende dagdelen (bepaald o.b.v. de gdu, gau 
en gnu parameters). Op deze wijze ontstaan de percentages middelzwaar in Day-Evening-Night volgens de 
definitie van RMG2012. 
 
Licht verkeer 
De voor CAR-berekeningen relevante weekdagetmaal fractie licht verkeer is een berekeningsresultaat dat, 
analoog aan de werking van het CAR programma, simpelweg volgt uit de formule 1 - Frmid - Frzwaar - Frabus. 
Omdat de fracties middel, zwaar en autobus aan de intensiteit in motorvoertuigen worden gerelateerd, impliceert 
dit dat in Frlicht ook motoren begrepen zijn. Frlicht is altijd gelegen tussen 0.000 en 1.000. 
 
Analoog aan de CAR parameters geldt ook voor de verschillende percentages licht verkeer per dagdeel dat 
gewerkt wordt met het principe dat het gelijk moet zijn aan 100% minus de percentages die voor dat dagdeel zijn 
berekend voor resp. motoren, middelzwaar en zwaar verkeer. 
 
 
 
 



 
A.10 Intensiteit parkeerbewegingen per 100 meter in huidige situatie (Inparh, Inpart) 
Zoals gebruikelijk zijn reguliere wegen met normale parkeervoorzieningen voorzien van de defaultwaarde van 25 
parkeerbewegingen per 100 meter. Daar tegenover staan de diverse (vaak belangrijkere) wegen met geen of 
bijna geen parkeervoorzieningen en daarom de waarde 0 krijgen. In een beperkt aantal gevallen (bijvoorbeeld bij 
winkelcentra) is een andere waarde dan de default van 25 toegepast. Uitzonderingen daargelaten wordt Inpart 
gelijk gesteld aan Inparh. 
 
A.11 Snelheidstype huidige situatie (Stypeh, Stypet) 
De voor CAR berekeningen noodzakelijke rijsnelheid/snelheidstypering is voor iedere weg met verkeersintensiteit 
ingevoerd. Binnen de bebouwde kom is categorie c (normaal stadsverkeer) de default zoals die ook in alle 
woonstraten wordt gehanteerd. Conform de gebruikelijke definities zijn stadswegen met een vlotte doorstroming 
voorzien van type E. Hiervoor is met name lokale kennis van het verkeersbeeld gebruikt. Buiten de bebouwde 
kom komen vooral types B of A (snelweg) voor. Er zijn geen wegen in Zaanstad waar met stagnerend (type D) 
wordt gerekend daar dit alleen valide is als een groot deel van de weekdag (etmaal) gekenmerkt mag worden 
door congestie op het wegvak. Er is voor gekozen in specifieke korter durende situaties van stagnatie met de 
stagnatiefactor (Frstag) te werken, conform de aanbevelingen in de handleiding van het CAR model. Op een klein 
aantal uitzonderingen na, geldt normaalgesproken Stypet = Stypeh. 
 
A.12 Stagnatiefractie (Frstagh, Frstagt) 
Analoog aan voorgaand versies van PROZA wordt met de stagnatiefractie Frstag aangegeven welk deel van het 
jaar/weekdaggemiddelde gemotoriseerd verkeer op het bewuste wegvak met stagnatie te maken heeft. De 
default waarde is 0.00 (geen stagnatie). Opgemerkt dient te worden dat er ook dan in de emissiefactoren van het 
CAR-model rekening is gehouden met enige mate (9% van de tijd) van doorstromingsbelemmeringen.  
 
Voor de huidige situatie Frstagh wordt een combinatietechniek toegepast van lokale kennis van de 
doorstromings-situatie enerzijds en de I/C beelden van wegvakken en kruispunten in het ZVPM anderzijds. 
Conform de handleiding van het CAR model en bijvoorbeeld de I&M publicatie “Rekenen aan luchtkwaliteit langs 
autosnelwegen” is de handmatige methode o.b.v. lokale kennis er een die de ingeschatte tijdsduur (gehele spits, 
gedeelte, beide spitsen of niet) globaal vertaalt in een intensiteitsfractie voor de totale weekdag. Een ingewikkeld 
punt bij modelanalyse is de lengte van het congestievak: met name op het stedelijk wegennet is het in een 
statisch model niet goed mogelijk de filelengte voor een gecongesteerd kruispunt te analyseren. Alleen als het 
capaciteitsknelpunt direct uit de strookcapaciteit volgt valt er iets meer af te leiden uit het statische 
verkeersmodel. Wegvakcapaciteitsbeperkingen zijn er in de praktijk meer op het autosnelwegennet en deze 
blijken ook sneller uit het ZVPM. Voor een modelmatige vertaling naar Frstag op deze autosnelwegen is de I/C 
verhouding uit het ZVPM grotendeels doorvertaald op basis van de principes die in “Rekenen aan luchtkwaliteit 
langs autosnelwegen” staan beschreven. 
 
Voor Frstagt geldt dat deze gelijk is aan Frstagh voor zover de I/C verhouding in het ZVPM (op wegvak of 
kruispuntnivo) niet wezenlijk wijzigt in de toekomstreferentie Lange Termijn.  Bij significante wijzigingen in een 
kruispunt I/C is een ruwe inschatting gedaan van de wijze waarop de Frstag mogelijk verbeterd of verslechterd. 
Op vooral de snelwegen is een herberekening van Frstag uitgevoerd op basis van de toekomstige wegvak I/C’s. 
 
 
A.13 Gemiddeld dag, avond en nachtuur  (Gduh, Gauh, Gnuh, Gdut, Gaut, Gnut) 
De 3 percentages voor resp. huidige en toekomstige situatie beschrijven de totale intensiteit motorvoertuigen in 
een gemiddeld uur van de betreffende dagdeel periode als percentage van de etmaalintensiteit (Injaar). Net als 
Frweek is dit een verrijkingswaarde die nog niet in het ZVPM kan worden bepaald. Feitelijk zijn deze gegevens bij 
alle soorten mechanische verkeerstellingen te berekenen mits er naast werkdagen ook (voldoende) 
weekenddagen zijn meegenomen. Zoveel mogelijk worden bij verwerking van de verkeerstellingen in het PROZA-
netwerk alle soortgelijke (bijvoorbeeld op hetzelfde traject) wegen van dezelfde gdu en gnu waarden voorzien. 
Daarbuiten is het vaak nog mogelijk wegen binnen dezelfde typologie van algemene of gebiedsspecifieke defaults 
te voorzien.  
 
Voor de toekomst worden meestal de waarden van de huidige situatie overgenomen tenzij een significante 
wijziging van het type verkeer evident lijkt en de mogelijke wijze waarop gdu en gnu veranderen naar richting en 
omvang indicatief valt te bepalen. 
 
Het gemiddeld avonduur (gau) wordt in het geautomatiseerde deel van het PROZA bouwproces bepaald door de 
wetenschap dat de drie dagdelen samen het weekdagetmaal vormen: 
 
gau = (100 – (gdu*12) – (gnu*8))/4 
 



 
A.14 Maximum snelheid (Vmaxh, Vmaxt) 
Volgens huidig gebruik wordt de representatieve verkeersnelheid thans gelijk gesteld aan de wettelijke maximum 
snelheid zoals deze voor (lichte) motorvoertuigen geldt. Vmaxh is een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de 
vigerende maximumsnelheden op de vele verschillende wegvakken in PROZA. Op auto(snel-)wegen dient de 
gebruiker bedacht te zijn op het feit dat de aan te houden verkeerssnelheid voor middelzwaar en zwaar verkeer 
vermoedelijk niet hoger dan 80 km/h mag zijn. Uit Vmaxh blijkt ook dat er nog diverse wegen bestaan met een 
voor die wegcategorie niet-standaard maximum snelheid. 
 
Voor de toekomst geldt meestal dat Vmaxt = Vmaxh behoudens bijvoorbeeld de volgende uitzonderingen: 

• De erftoegangsweg volgens wegcategorie Duurzaam Veilig zal t.z.t. nog van 50 km/h in een 30 km/h 
zone wijzigen; 

• De betreffende gebiedsontsluitingsweg A (bibeko) zou op termijn moeten kunnen transformeren van 50 
naar 70 km/h; 

• Door een toekomstige verschuiving in komgrens verandert de maximumsnelheid op de betreffende 
gebiedsontslutingweg. 

 
Bij een van Vmaxh afwijkende Vmaxt parameter geldt bij specifieke planprocessen als standaard aanbeveling om 
met beide snelheidsregimes te rekenen en de resultaten zorgvuldig mee te nemen in de beoordeling. In beginsel 
is Vmaxt het verkeerskundige uitgangspunt voor de toekomst. De restrictie is hierbij dat een afwijkende Vmaxt 
parameter alleen sporadisch is toegepast op wegen die in beheer van de gemeente Zaanstad zijn. Er worden 
vooralsnog dus geen expliciete uitspraken gedaan over de eventuele wenselijkheid van andere regimes op 
wegen van provincie of Rijk. 
 



BIJLAGE B VERSIE-HISTORIE 

 
 
 
 

VERANDERINGEN IN VERSIE 5.0  
(1e build 17-11-2016, 2e build 05-12-2016) 

 
Versie 5.0 is de 1e versie van PROZA die gebaseerd is op een volledig vernieuwd Zaans 
VerkeersPrognoseModel (ZVPM) waarin multi-modale verkeersprognoses, nieuwe zichtjaren (Korte 
Termijn 2020 en Lange Termijn 2030) en uitgebreidere capaciteitsafhankelijkheid 
(kruispuntmodellering) duidelijke verschillen zijn met de vroegere modelinstrumenten. In dit ZVPM is 
het actuele gekalibreerde (basis-)jaar 2015. Vanwege het geheel gewijzigde verkeersmodel is het 
aantal wijzigingen in PROZA v5 ten opzichte van versie 4.3 niet in een eenvoudige lijst op te sommen. 
Volstaan wordt met een lijst van de belangrijkste eigenschappen van deze nieuwe versie: 
 

• Wegennet volledig geactualiseerd op basis van NWB versie mei 2016 aangevuld met diverse 
(geometrische) correcties en aanvullingen 

• Groter deel van wegennet in Wijde Wormer (gemeente Wormerland) nu ook opgenomen in 
PROZA vanwege relevantie A7 

• Wegennet aanvullend gesegmenteerd op locaties waar bijvoorbeeld wisselingen in 
snelheidsregime relevant zijn voor milieuberekeningen maar het NWB deze segmentering 
ontbeert 

• Wegcategorisering deels aangepast, o.a. op relevante wegvakken waar herinrichtingen zijn 
doorgevoerd die een categoriewijziging impliceren maar nog niet zijn bijgewerkt in (oudere) 
beleidsdocumenten 

• Alle huidige en toekomstige wegvakintensiteiten gemotoriseerd verkeer inclusief vrachtverkeer 
van doorgaande en ontsluitingswegen geactualiseerd op basis van het nieuwe ZVPM, met 
interpolatie naar toekomst zichtjaar 2026 

• Buurt- en woonstraten deels ook geactualiseerd, met name bij nieuwbouw, 
circulatiemaatregelen of als indirect gevolg van aanpassing van de gegevens van nabije 
ontsluitingswegen 

• Verkeersteldata t/m 2015 geheel meegenomen in ter kalibratie van zowel personen- als 
vrachtverkeer in het onderliggend ZVPM (kalibratiedata) 

• Verkeersteldata t/m 2015 en gedeeltelijk tot najaar 2016 ook meegenomen in het expliciet 
toekennen van de verkeersgegevens (zowel etmaalintensiteiten als verrijkte data) voor de 
daarvoor geschikte wegvakken in PROZA 

• Dienstregelingsritten Connexxion volgens dienstregeling 2015-2016 verwerkt in LBUS 
parameters (en daarmee in CAR-fractie 'FRABUS'  en de RMG2012 parameters voor 
middelzwaar verkeer). 

• Overig busverkeer Connexxion (lege ritten) aangepast ten opzichte van voorgaande PROZA 
versies. 

• Verdeling busverkeer Beatrixbrug- en Wilhelminabrug in centrum Zaandam aangepast. 

• Day-Evening-Night standaard tijdverdeling van zowel licht als zwaar vrachtverkeer 
geactualiseerd op basis van de beschikbare monitoringdata t/m 2015, onderscheid naar HWN 
en OWN gehandhaafd 

• Day-Evening-Night standaard tijdverdeling van zowel lijnbussen als overige bussen 
(touringcars) deels gewijzigd 

• Standaard aandeelfactoren motoren in neerwaartse zin aangepast, inclusief bijbehorende 
tijdverdeling Day-Evening-Night 

• Default waarde voor gemiddeld daguur in woonstraten verhoogd naar 6,5%, gemiddeld 
avonduur verlaagd. 

• Gewijzigde en meer op het ZVPM gebaseerde afleiding van de stagnatiefactor FRSTAG, zie 
bijlage A voor methodische beschrijving 

 
 
 



VERANDERINGEN IN VERSIE 4.3 (11-04-2013) 

 
Structureel: 

• NWB versie uit 2012 toegepast met enkele kleine mutaties 

• Op basis van recentere inzichten is de default waarde FRLVR in rustige woonstraten met 
weinig vrachtverkeer verhoogd van 0.9 naar 0.95: de aanwezigheid van zwaar vrachtverkeer 
wordt hierdoor nog sporadischer en sluit beter aan bij de realiteit. 

 
Regulier: 

• Verkeersmonitoringdata (teldata) t/m 2012 gebruikt voor bijstelling PROZA gegevens waar 
nodig, voor enkele gemeentelijke wegen is de situatie zelfs tot in begin 2013 bijgewerkt. Op 
het hoofdwegennet is de actualiteit t/m 2010 (wegen Provincie Noord-Holland) en t/m 2011 
(RWS MTR-data autosnelwegen). Ten opzichte van versie 4.2 valt op dat op veel wegen iets 
hogere weekdagfactoren en GDU-waarden zijn ontstaan (en vaak in combinatie met iets 
lagere GNU's). Het vermoeden is dat de permanente koopzondagen in Zaanstad (per 1-9-
2011) hier een rol in spelen. 

• Prognoseintensiteiten voor in elk geval alle gebiedsontsluitingswegen gecontroleerd en 
bijgesteld waar nodig 

 
Gebiedsspecifiek (alleen belangrijkste of opvallendste zaken genoemd): 

• Vervallen van toekomstige 'knippen' in Dorpsstraat en Kaaikhof en Assendelft; in lijn met 
bestuurlijke besluitvorming, diverse prognosecijfers in Assendelft-noord als gevolg hiervan 
aangepast 

• Toekomstige vulling HoogTij getemporiseerd op grond van recentere economische inzichten: 
voor de prognosehorizon van PROZA (2020-2023) houdt dit in dat alleen het oostelijk deel 
van HoogTij als volledig ontwikkeld wordt verondersteld. 

• Ontwikkeling ZMC-terrein meegenomen (waaronder AH XL supermarkt) 

• Veel mutaties doorgevoerd in en rond Westzaan en Nauerna, vooral op basis van grote 
hoeveelheid beschikbare data dankzij KZW2012 onderzoek van april 2012. Ook 
prognosesituatie hierop aangepast. 

• Situatie busbrug de Binding in Westerkoog en Westerwatering betreft een zorgvuldige 
constructie van de situatie eind 2012 (2,5 jaar na openstelling) mede op basis van concrete 
tellingen en het KZW2012 onderzoek van april 2012. Diverse prognosegegevens aangepast 
ten opzichte van voorgaande versies, vooral m.b.t. de rondweg Westerkoog maar ook ten 
aanzien van de Houtveldweg. 

• Cornelis Bruijnzeelweg ("Verbindingstocht") tussen Hoofdtocht en Gerrit Bolkade opgenomen 
voor de huidige situatie i.v.m. openstelling december 2012; dit leidt tot diverse aanpassingen 
in vooral de huidige intensiteiten rond Zuiderhout/Albert Heijnweg e.o. 

 
 

De generieke tijdverdelingsparameters en motoren en (overige) busaandelen voor de verschillende 
voertuigcategorieën zijn in 4.3 nog niet aangepast ten opzichte van versie 4.1. In een eerstvolgende 
4.x build (of de grote 5.0 release) wordt hier nog een hernieuwde controle op verwacht. 
 



VERANDERINGEN IN VERSIE 4.2 (15-08-2011) 

 
Structureel: 

• Vernieuwd NWB (mei 2011) toegepast met diverse kleine mutaties 

• Verlengde Stellingweg en industrieterrein Ambacht (Oostzaan) nu onderdeel van ProZa 
netwerk 

• door een bug in de verwerkingssoftware (PROZAMAKER) zijn de wegvakspecifieke 
tijdverdelingsfactoren naar voertuigsoorten in Proza versie 4.0 en 4.1 nooit geheel juist 
toegepast: ook op het rijkswegennet werden namelijk de gemiddelden voor het onderliggend 
wegennet toegepast. Vanaf versie 4.2 wordt wél correct gedifferentieerd voor het hoger 
liggend wegennet. Dit leidt op de snelwegen onder andere tot een relatief hoger 
vrachtaandeel in de nachtelijke uren. Voor het lokale wegennet heeft deze bug in het verleden 
geen consequenties gehad. 

 
Regulier: 

• Verkeersmonitoringdata (teldata) t/m 2010 gebruikt voor bijstelling PROZA gegevens waar 
nodig, voor enkele gemeentelijke wegen is de situatie zelfs tot juli 2011 bijgewerkt 

• Prognoseintensiteiten voor in elk geval alle gebiedsontsluitingswegen gecontroleerd en 
bijgesteld waar nodig 

• Lijnbusintensiteiten geheel herzien op basis van Connexxion dienstregeling 2011. 
 
Gebiedsspecifiek (alleen belangrijkste of opvallendste zaken genoemd): 

• Definitief vervallen van ontsluiting Poelenburg, in lijn met bestuurlijke besluitvorming 

• Vervallen plan verlegging Houtveldweg (Houtveldsingel) in Inverdan-West  doorgevoerd 

• Veel mutaties doorgevoerd in Sandelft-Parkrijk, vooral op basis van grote hoeveelheid 
beschikbare data dankzij KZW2011 onderzoek van mei 2011. Ook prognosesituatie 
aangepast, voorlopig nog op basis van een knip Dorpsstraat (vigerend beleid) 

• Situatie busbrug de Binding in Westerkoog en Westerwatering betreft een zorgvuldige 
inschatting van de situatie medio juni 2011 (één jaar na openstelling) mede op basis van 
diverse gegevens uit 2010 en 2011. Diverse prognosegegevens aangepast ten opzichte van 
v4.1, vooral m.b.t. de rondweg Westerkoog. 

• Reconstructie De Weer (ander gebruik rijbanen) ter hoogte van Panneroodstraat aangepast 
 

 

De generieke tijdverdelingsparameters en motoren en (overige) busaandelen voor de verschillende 
voertuig categorieën zijn in 4.2.1 nog niet aangepast ten opzichte van versie 4.1. In een eerstvolgende 
build wordt hier nog een hernieuwde controle op verwacht. 
 

 



VERANDERINGEN IN VERSIE 4.1 (02-10-2009) 

 
Structureel: 

• Vernieuwd NWB (juli 2009) toegepast met o.a. toevoeging van de in januari 2009 geopende 
Zuidelijke Randweg (Kanaalkade/Gerrit Bolkade/C. Bruijnzeelweg). 

• Regulier: 

• Verkeersmonitoringdata (teldata) t/m 2008 gebruikt voor bijstelling PROZA gegevens waar 
nodig, voor enkele gemeentelijke wegen is de situatie zelfs t/m september 2009 bijgewerkt 

• Prognoseintensiteiten voor in elk geval alle gebiedsontsluitingswegen gecontroleerd en 
bijgesteld waar nodig 

• Tijdverdelingsparameters (gemeentegeneriek HWN resp. OWN) licht en zwaar vrachtverkeer 
opnieuw gecontroleerd en deels aangepast aan de hand van de meest recente monitordata 
RWS en gemeente. Idem voor motoren en overig (niet OV) busverkeer. Al deze parameters 
worden sinds versie 4.0 technisch gedocumenteerd bij S&V zodat een inhoudelijke 
verantwoording van PROZA-waarden in alle (juridische) procedures mogelijk is en blijft. 

 

• Gebiedsspecifiek (alleen belangrijkste of opvallendste zaken genoemd): 

• Woningbouwplan de Zwarte Bruinvis opgenomen. 

• Definitief vervallen van T-aansluting Houtveldweg-Albert Heijnweg doorgevoerd, in lijn met 
recente B&W besluitvorming Inverdan. 

• Toekomstige situatie in Westzaan aangepast als gevolg van eenrichtingverkeer Overtoom met 
ontsluiting via Rak, in lijn met recente B&W besluitvorming. 

• Toekomstige infrastructuur rond Kreekrijk (Nieuwe Noorderlaan) gewijzigd. 

• Prognosecijfers Saendelft neerwaarts aangepast, verschillen met studie Goudappel Coffeng 
verkleind (oorspronkelijke verkeersmodelwaarden Parkrijk zijn te hoog bevonden en daarom 
aangepast). 

• Eerste, zeer voorlopige inschatting van huidige verkeersintensiteiten in Saendelft-Parkrijk 
ingevoerd. De inwonerdata per 6 positie postcode op 1-1-2009 is hiervoor bekeken. 

• Intensiteit vrachtverkeer Wandelweg fors verlaagd op basis van recente monitoring 

• Reconstructie De Weer (ander gebruik rijbanen) tussen Vermiljoenweg en Twiskeweg 
doorgevoerd. 

• INJAART waarden aangepast vanwege een verhoogde weekdagfractie in de toekomst op en 
rond Busbrug de Binding. 

 



 

VERANDERINGEN IN VERSIE 4.0 (3-11-2008) 

 
Structureel: 
 

• Wijze van technische opbouw PROZA binnen S&V volledig herzien met flinke verbeteringen in 
datakwaliteit en efficiency van applicatiebeheer. 

• Bijna alle veldnamen aangepast vanwege een soepeler applicatiebeheer binnen S&V 

• Vernieuwd NWB (juni 2008) toegepast met diverse verbeteringen in geografische 
nauwkeurigheid hartlijnen 

• Rijbaanspecifieke verkeersgegevens (bij NWB-scheiding) verder doorgevoerd. 

• Nauwkeurigheid van alle gegevens m.b.t vrachtverkeer fors verbeterd. 

• Introductie van weekdagetmaal gemiddelden als vervanging van werkdagdata, op basis van 
wegvakspecifieke omzetfactoren. 

• gdu/gau/gnu en corresponderende voertuigverdelingen nu volledig omgezet naar 
(jaargemiddelde) weekdag 

• Introductie van alle relevante CAR-voertuigfracties voor het gemiddelde weekdagetmaal: licht, 
middelzwaar vrachtverkeer, zwaar vrachtverkeer en fractie autobus. Middelzwaar en zwaar 
vormen samen het werkelijke vrachtverkeer, in de fractie autobus is naast lijnbusverkeer (met 
uitzondering van minibusjes) ook rekening gehouden met gemiddelde aanwezigheid van 
overige bussen (touringcars). 

• Introductie van de CAR snelheidstypering (a t/m e) op alle wegen 

• Introductie van de CAR stagnatiefractie; deze fractie is altijd zeer globaal en bovendien kan 
voor de toekomst geen voorspelling worden gedaan voor een wijziging ten opzichte van de 
huidige stagnatiesituatie - default is 0.00 

• Introductie van het aantal parkeerbewegingen per 100 m weg (CAR); vooralsnog wordt alleen 
onderscheid gemaakt tussen de gebruikelijke default 25 (parkeren komt voor) of 0 (geen 
parkeren of parkeren is nihil) 

• Verbetering van de schatting van de percentages motoren op basis van werkelijke 
jaargemiddelden van het omliggende autosnelwegennet. 

• Omzetting oude v1/v2 parameters naar Vmaxh en Vmaxt, in principe geeft Vmaxh nu wel de 
werkelijke maximumsnelheid aan voor personenauto's voor de huidige situatie aangezien de 
R&B en GeoInformatie bronnen nu betrouwbaardere info leveren voor S&V. Vmaxt blijft de 
beoogde en dus aan te houden maximumsnelheid voor de toekomst, er is hier echter geen 
formeel beleid voor vastgesteld. Het is echter wenselijk bij een aan Vmaxh ongelijke Vmaxt 
ieder geluidsonderzoek ook voor Vmaxt uit te voeren en bij belangrijke planconsequenties 
overleg te voeren. 

 
Regulier: 

• Verkeersmonitoringdata (teldata) t/m 2007 gebruikt voor bijstelling PROZA gegevens waar 
nodig, voor enkele gemeentelijke wegen is de situatie zelfs t/m oktober 2008 bijgewerkt 

• Prognoseintensiteiten voor in elk geval alle gebiedsontsluitingswegen gecontroleerd en 
bijgesteld waar nodig 

• Busgegevens bijgesteld op basis van Connexxion dienstregeling 2008, met ophoging voor 
zgn. positioneringsverkeer (met name relevant voor Achtersluispolder en de Den Uylweg) 

 
Gebiedsspecifiek (alleen belangrijkste/opvallendste zaken genoemd): 

• Overtuinen opgenomen met grove stratenstructuur op basis van huidige stedenbouwkundig 
PvE 

• Plan de Conrad in eerste aanleg opgenomen 

• Prins Bernhardplein gecorrigeerd en voor ieder pleinsegment van correcte data voorzien 

• Tussentijdse situatie Inverdan verder aangepast 

• Dorpsstraat (spoorwegovergang) in Assendelft, netwerk aangepast voor betere datakoppeling 

• In de busschatting voor de Leeghwaterweg (en Schansend) is speciaal opgehoogd voor de 
bovengemiddelde aanwezigheid van touringcars in verband met de Zaanse Schans 

 



 

 
VERANDERINGEN IN VERSIE 3 
 
 
In versie 3.0 werden ten opzichte van versie 2.0 uit 2005 de volgende veranderingen doorgevoerd: 
 

• Diverse verkeersgegevens zijn bijgesteld op basis van de resultaten uit de verkeersmonitoring 
van 2005 en (grotendeels) 2006.  

• Diverse verkeersgegevens van de prognose zijn bijgesteld op basis van de mutaties in het 
actuele verkeersprognosemodel Zaanstad. 

• Er is t.b.v. de nauwkeurigheid van milieuonderzoeken een begin gemaakt met het rijbaan 
specifiek administreren van verkeersgegevens. Dit geldt daar waar het NWB wegen o.b.v. 
geografische criteria splitst in afzonderlijke rijbanen: voorlopig zijn de verdelingen echter nog 
een gemiddelde van beide rijbanen en is de intensiteit simpelweg gesplitst (dit geldt echter 
niet voor het rijkswegennet en de Prins Bernhardweg, deze waren in vorige versies al rijbaan 
specifiek gecodeerd). Niet eerder dan in versie 4.0 zal dit principe ook verder vervolmaakt 
worden in werkelijke rijbaan specifieke intensiteiten en verdelingen, waar mogelijk. 

 
Belangrijke gebiedsspecifieke veranderingen in versie 3 betreffen onder andere: 
 

• 1e schattingen voor de toekomstige verkeersintensiteiten in geheel Saendelft-West (Parkrijk) 
doorgevoerd, op basis van een handmatig gemodificeerd (NWB-)netwerk. 

• Situatie in en rond Westerkoog verder aangepast op basis van een toekomstige 20-uurs 
openstelling, inclusief verbeterde gdu/gau/gnu waarden. De nu ingevoerde waarden komen 
overeen met de gebruikte waarden voor het in 2006 uitgevoerde milieuonderzoek i.v.m. WRO 
procedure voor de beperkte openstelling. 

• Verkeerscijfers in centrum Zaandam (op basis van het eindverkeerscirculatieplan EVCP) gelijk 
gesteld aan de cijfers die in het definitieve bestemmingsplan Inverdan worden genoemd. 

• Verkeerscijfers Zuidelijke Randweg en elders in het wegennet aangepast in verband met de 
verkeersgroei die zal samenhangen met een verdere invulling van Zuiderhout-Noord als PDV-
terrein. 

• In Krommenie zijn de gevolgen van het in 2005 doorgevoerde verkeerscirculatieplan (VCP) 
nauwkeuriger in beeld gebracht (o.a. huidige verkeersintensiteit, tijdverdelingen etc.). 

 



 

VERANDERINGEN IN VERSIE 2 (2005) 
In versie 2 werden ten opzichte van versie 1 uit 2004 de volgende veranderingen doorgevoerd: 
 

• In verband met de nieuwe Europese richtlijnen voor de Lden-berekening zijn alle intensiteit- 
en voertuigverdelingsgegevens voor het gemiddelde avonduur toegevoegd, het betreft voor 
zowel huidige als toekomstige situatie steeds 5 velden (4 voertuigcategorieën en 1 veld met 
het avonduurpercentage). 

• Ten behoeve van CAR-II luchtkwaliteitsberekeningen is ook de Fractie_vracht voor de 
toekomstige situatie toegevoegd en is de Fractie_vracht voor de huidige situatie aanmerkelijk 
nauwkeuriger berekend dan in versie 1. 

• Diverse verkeersgegevens zijn bijgesteld op basis van de resultaten uit de verkeersmonitoring 
van 2004, waar relevant ook voor gegevens van de toekomstige situatie. 

• Diverse verkeersgegevens van de prognose zijn bijgesteld op basis van de mutaties in het 
actuele verkeersprognosemodel Zaanstad. 

• De gewijzigde busdienstregeling van 2005, gebaseerd op een nieuwe concessieverlening 
voor een periode van 6 jaar, is in zijn geheel onderzocht op consequenties voor de 
percentages middelzwaar verkeer. Met name in Peldersveld en Poelenburg heeft dit geleid tot 
soms behoorlijke aanpassingen in de voertuigverdeling (hogere percentages middelzwaar 
verkeer op de streng Watering-Poelenburg en De Weer, maar bijvoorbeeld lagere op de M.L. 
Kingweg en Noorderven waar de buslijnen inmiddels verdwenen zijn). 

 
Belangrijke gebiedsspecifieke veranderingen in versie 2 betreffen onder andere: 
 

• Het zuidelijk deel van de Samsonweg, de Ned Benedictweg en N246 in Wormerveer hebben 
hogere verkeersbelastingen dan voorheen door opwaartse bijstelling van de 
verkeersaantrekkende werking van het westelijk deel van het bedrijventerrein Noorderveld, op 
grond van verkeersmonitoringresultaten. 

• Voor de toekomstige situatie wordt thans uitgegaan van de realisatie van de zgn. 
“Poelenburg-ontsluiting” tussen Poelenburg en Thorbeckeweg, zoals in 2004 werd besloten in 
de Ontwikkelingsvisie Zaandam Zuidoost. E.e.a. leidt tot gewijzigde verkeersbelastingen in 
Poelenburg en Peldersveld, hogere belasting van de Thorbeckeweg en aanzienlijke 
intensiteitreducties op het Weerpad en de P.J. Troelstralaan. 

• De toekomstige verkeersbelasting van de rondweg Westerkoog (De Wildeman en De 
Glazenmaker) is volledig aangepast zodat het doorgaande verkeer van de busbrug (ca. 4000 
van de 7000 mvt/etm) in een realistische verhouding beide ringdelen belast en niet zoals in 
versie 1 alleen De Wildeman. E.e.a. vanuit de achtergrond van de doorgevoerde en nog 
verder door te voeren verkeerstechnische inrichtingsmaatregelen die de benutting van De 
Glazenmaker logischerwijze zullen vergroten, maar in het verkeersprognosemodel 2015 
moeilijk kan worden gesimuleerd. 

• De toekomstige voertuigverdeling van de doorgaande wegen in en rond Westerkoog is 
significant aangepast en bevat niet langer de storende fout van versie 1 waarin de 
toekomstige verdeling nog precies gelijk was gesteld aan de huidige (scheve) verdeling met 
vooral op de busbrug de Binding een extreem hoog percentage middelzwaar verkeer. Op de 
Houtveldweg werkt e.e.a. door tot aan de aansluiting met de Durgerdamstraat. 

• In het westelijk deel van Inverdan zijn aanpassingen doorgevoerd op de toekomstige 
verkeersbelasting en voertuigverdeling van Houtveldweg en de oostelijk gelegen 
hoofdontsluiting (“Houtveldsingel”) die over het huidige Grenenhout voert. Dit herstelt onder 
andere de te hoge percentages vrachtverkeer uit versie 1. 

 
 


