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samenvatting Klik en typ de samenvatting 

trefwoorden Klik en typ de trefwoorden 

 

1. Inleiding 

In opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de reisafstanden en 

reistijden over de weg tussen de woonkernen voor het jaar 2017 zijn berekend. De resultaat van 

deze berekening zijn twee matrices en een uitgebreid tabel met reisafstanden, reistijden en 

bestemmingsrangnummer informatie.  

 

2. Data 

Deze datasets van het jaar 2017 zijn gebruikt: 

- Woonkernen  

- BAG adressen van 01 februari 2017 met een filter van alleen maar geldige adressen tot 

01 januari 2017 

- Nationaal Wegen Bestand (wegen netwerk met snelheid per wegvak) van 01 april 

2017. Naar verwachting zijn alle mutaties tot 01 januari 2017 zijn verwerkt in dit 

bestand.  

- Vaarwegen met maximum snelheid 20 Km/uur 
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3. Procedure 

Zwaartepunten van de woonkeren  

De woonkernen, zoals bepaald voor het project gemeentefonds 2017, zijn gebruikt. De BAG 

adressen die binnen deze woonkernen vallen, zijn geselecteerd. Voor elke woonkern zijn de 

gemiddelde waarde van de X en Y coördinaten van de bijbehorende BAG adressen berekend. 

Dit zijn de zwaartepunten van de woonkern. Ze bevatten de kernvolgnummer van de 

bijbehorende woonkern. De laatste twee cijfers van dit kernvolgnummer is woonkernnummer, 

de voorlopende cijfers is gemeentenummer. Dit kernvolgnummer is gebruikt in de matrices als 

vertrek en aankomst ID van de woonkern.  

 

Reisafstand 

Reisafstanden zijn de cumulatieve lengtes van de doorgereden wegvakken en/of vaarwegen in 

meters voor de kortste route tussen de zwaartepunten van de woonkernen.  

 

Reistijd 

Voor elke weg- en vaarsegment op basis van dit formule is de reistijd in minuten berekend. 

Aangegeven snelheden zijn in kilometers per uur.  

 

Reistijd (min) = lengte/(snelheid*1000/60)  

 

Reistijden zijn de cumulatieve reistijd van de doorgereden wegvakken en/of vaarwegen in 

minuten voor de kortste route (qua lengte) tussen de zwaartepunten van de woonkernen. 

 

4. Resultaat 

Origin Destination CostMatrix (ODMatrix) analyse voor deze zwaartepunten van de woonkernen 

in ArcGIS is gedraaid. De resultaat van deze berekening zijn de reisafstanden en reistijden 

tussen alle woonkernen met bestemmingsrang (DestinationRank) op basis van reisafstand voor 

elke woonkern naar alle andere woonkernen.  

Op basis van deze tabel zijn draai (pivot) tabellen voor reisafstand en reistijd berekend.  

 

5. Oplevering 

Er worden de volgende drie bestanden geleverd.  

 

WK17_ODM_Afstnd.xlsx 

In deze matrix zitten de reisafstanden van de kortste route tussen de zwaartepunten van 

woonkernen in meters. 

 

WK17_ODM_Reistijd.xlsx 

In deze matrix zitten de reistijden van de kortste route tussen de zwaartepunten van 

woonkernen in minuten. 

 

De heen en terug reisafstanden/reistijden tussen twee woonkernen kunnen verschillen door de 

route van éénrichtingsverkeerwegsegmenten.  
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WKrn17_ODMatrix.csv 

Hier zitten de bestemmingsrang informatie ook bij.  

Excel 2016 kent het maximaal aantal regels van 1.048.576. Ons csv bestand heeft 11.115.556 

regels. Daarom moet met een andere programma zoals SPSS of ArcGIS gebruikt worden.  

 
In dit csv bestand zijn de volgende velden gedefinieerd: 

Vrtrk_WK: Woonkernnummer als vertrekpunt 

Ankmst_WK: Woonkernnummer als bestemming  

DestinationRank: Rangnummer van alle bestemmingen voor een woonkern als vertrekpunt 

volgens de reisafstand in meters.  

Total_Length: Reisafstand in meters voor de kortste route  

Total_Reistijd: Reistijd in minuten voor de kortste route 

 

 


