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C.1. Inleiding 
 
Het groepsrisico is een maat voor de kans op een ramp met dodelijke slachtoffers. Deze maat 
is dus zowel afhankelijk van het verkeer van en naar de luchthaven als van de aanwezigheid 
van mensen. Omdat de kans dat een vliegtuig neerstort per locatie verschillend is, is het van 
belang om de geografische verspreiding van aanwezige personen goed in kaart te brengen. 
Verder zijn ook de gevolgen van een eventueel vliegtuigongeval (uitgedrukt in aantallen 
slachtoffers) afhankelijk van het aantal aanwezige mensen in het ongevalgevolggebied. Het 
maakt bijvoorbeeld uit of mensen thuis zitten (gering aantal mensen bij elkaar) of op school 
aanwezig zijn (veel mensen bij elkaar). Daarom is in dit onderzoek geprobeerd om voor alle 
bekende adreslocaties te bepalen hoeveel mensen er naar verwachting overdag en ’s nachts 
aanwezig zijn. Dit is mogelijk gebleken door verschillende bronbestanden (met onder meer 
adreslocaties, bedrijfsgegevens, bodemgebruik en aantallen inwoners per postcode gebied of 
gemeente) met elkaar te combineren. 
 
Omdat in dit onderzoek ook de ontwikkeling van het groepsrisico is beschouwd, zijn er 
aparte populatiebestanden gemodelleerd voor peiljaar 1990, voor de actuele situatie (2005) en 
voor de toekomst (2010). Om te kunnen achterhalen welke mensen in grote mate worden 
blootgesteld aan risico’s  en te kunnen achterhalen welke ruimtelijke ontwikkelingen leiden 
tot toename van de risico’s is de populatie in het studiegebied onderverdeeld in vier 
populatiecategorieën en zes interessegebieden. De aanwezige bedrijven en eventueel 
aanwezige woningen binnen de grenzen van het luchthaventerrein Schiphol zijn niet 
meegenomen in de berekening van de groepsrisico’s, omdat hiervoor andere beleids-
overwegingen gelden. 
 
De populatiecategorieën betreffen: 
- de aanwezige populatie in woningen; 
- de aanwezige populatie in bedrijven; 
- de aanwezige populatie in zorg- en onderwijsinstellingen; 
- de aanwezige populatie in hotels. 
 
De onderscheiden interessegebieden zijn: 1 
1. De veiligheidssloopzone uit het Luchthavenindelingbesluit van november 2002 

[VenW 02c], ook aangeduid als ‘gebied 1’ of ‘grond 1’. 
2. De geluidsloopzone uit het Luchthavenindelingbesluit, ook aangeduid als ‘grond 2’. 
3. Het PR 10-6/jr gebied uit het Luchthavenindelingbesluit, ook aangeduid als ‘grond 3’. 
4. Het beperkingengebied uit het Luchthavenindelingbesluit, ook aangeduid als ‘grond 4’. 
5. De 20Ke geluidbelastingzone van het passend geluid scenario voor de situatie 2005 uit de 

MER 2003 [VenW 02a], zonder de binnen deze zone liggende delen van bovenstaande 
gebieden uit het Luchthavenindelingbesluit. 

                                                
1 Voor het onderscheid naar interessegebieden is in een projectoverleg besloten om te kijken naar de 

aanwezigen binnen de gebieden. Ongevallen die net buiten het interessegebied plaatsvinden hebben 
daardoor ook nog een bijdrage aan het groepsrisico indien inwoners binnen het interessegebied betrokken 
zijn. Anderzijds dragen de inwoners buiten het interessegebied bij deze keuze niet bij aan het groepsrisico, 
ondanks het feit dat ze wel degelijk betrokken kunnen zijn bij een ongeval dat bijvoorbeeld net aan de rand 
van het interessegebied plaatsvindt. Een andere optie was geweest om te kijken naar ongevallen binnen de 
gebieden. In dat geval zouden aanwezigen buiten het gebied wel bijdragen aan het groepsrisico en 
ongevallen buiten het interessegebied (met gevolgen binnen het studiegebied) niet. Naar verwachting zijn 
de verschillen in de resultaten voor deze twee opties beperkt. 
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6. Het resterende deel van het 56 x 56 km2 studiegebied, ook aangeduid als ‘het 
buitengebied’. 

 
In overeenstemming met de modellering van het luchtvaartverkeer wordt er onderscheid 
gemaakt tussen de situatie overdag (van 7:00 am tot 7:00 pm) en de situatie ’s nachts (van 
7:00 pm tot 7:00 am). Onder meer teneinde de rekentijd voor de modellering te beperken, is 
het aantal aanwezigen geaggregeerd naar kaartvakken van 100x100 m2. De omvang van deze 
kaartvakken is van dezelfde orde als de omvang van de berekende ongevalgevolggebieden. 
 
De hieronder beschreven modellering van de geografische verspreiding van de aanwezige 
bevolking is als bureaustudie uitgevoerd. In het oog springende locaties zijn niet bezocht om 
bijvoorbeeld de gemodelleerde aantallen aanwezigen te verifiëren. 
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C.2. Modellering 
De geografische verspreiding van personen overdag en ‘s nachts is gemodelleerd aan de hand 
van een zestal bronbestanden: 
− ACN. Het Adrescoördinatenbestand Nederland van het Kadaster. Dit bestand geeft de 

(geografische) locatie weer van de uitgegeven adrescoördinaten in Nederland. Voor het 
jaar 2002 bevatte dit bestand 7,55 miljoen punten. 

− Geo-Marktprofiel. Dit bestand geeft voor een groot aantal 6-cijferige postcodegebieden 
(‘pc6 gebieden’) onder meer het totaal aantal inwoners en de bouwperiode. De informatie 
is afkomstig van telefonische enquêtes en wordt jaarlijks geactualiseerd. 

− LISA. Dit bestand van de stichting LISA geeft de vestigingslocaties van bedrijven weer, 
inclusief een categorisering van de activiteiten van het bedrijf (SBI’93 codering) en het 
aantal geregistreerde werknemers op de locatie. De informatie wordt jaarlijks onttrokken 
aan de Kamers van Koophandel. In 2002 bevatte het bestand 770 duizend bedrijfslocaties 
met in totaal 7,05 miljoen geregistreerde werknemers. 

− PRIMOS. Een serie bestanden van de firma ABF Research te Delft waarin onder meer het 
aantal inwoners per 4-cijferige postcode wordt weergegeven. 

− Statline. Via het internet verkrijgbare gegevens van het CBS. Er is onder meer gebruik 
gemaakt van het aantal inwoners per gemeente (voor de jaartallen 2002 en 1990). 

− Top 10 vectorbestand. Dit bestand van de Topografische Dienst Nederland geeft het 
grondgebruik in Nederland gedetailleerd weer en is gebruikt om de ligging van 
bedrijfsterreinen nauwkeurig in kaart te brengen. 

 
Met behulp van het LISA-bestand wordt onderscheiden welke adrescoördinaten uit het ACN 
bestand bedrijfsvestigingen betreft. De gegevens uit LISA worden vervolgens aan deze ACN 
punten gekoppeld, hetgeen een ‘bedrijvenbestand’ oplevert. Voor de overige coördinaten 
wordt een woonfunctie verondersteld. De gegevens uit het Geo-Marktprofiel-bestand worden 
gekoppeld aan deze woningen, waarbij het totaal aantal bewoners in een pc6 gebied (volgens 
Geo-Marktprofiel) uniform wordt verdeeld over de als woning aangeduide ACN-punten in 
het betreffende pc6 gebied. Dit bestand wordt verder aangeduid als het ‘woningenbestand’. 
Zowel het bedrijvenbestand als het woningenbestand worden jaarlijks centraal bij het RIVM 
aangemaakt, en worden ook gebruikt ten behoeve van andere projecten. 
 
De hierboven beschreven procedure voor het totstandkomen van het RIVM inwonerbestand 
betreft een generieke modellering. Bij vergelijking met specifieke data voor gemeenten en 
4-cijferige postcodegebieden zijn afwijkingen geconstateerd. Per gemeente kan de afwijking 
tussen het RIVM inwonerbestand en STATLINE gegevens van het CBS oplopen tot 5% en 
incidenteel zelfs 10%. Wat  betreft 4-cijferige postcodegebieden is de afwijking zelfs nog iets 
groter, de generieke aanmaak van het RIVM bestand schiet op dit schaalniveau te kort. 
Omdat het voor de bepaling van het groepsrisico van belang is om de populatie goed in kaart 
te hebben, zijn de inwoneraantallen volgens het RIVM bestand zoveel mogelijk geijkt aan 
beschikbare en betrouwbare bronnen op gemeenteniveau en 4-cijferig postcodeniveau. Deze 
kwaliteitsstap heeft overigens wel een aanzienlijke vertraging in het project veroorzaakt.2 

                                                
�
� In eerste instantie werd aangenomen dat de bron bestanden van RIVM/MNP van voldoende kwaliteit 

waren. Tijdens de modellering van de populatie voor 1990 (de tweede stap in het project) kwamen te grote 
fouten in de bronbestanden voor 2002 aan het licht. Deze fouten zijn vervolgens hersteld, en in dezelfde 
slag zijn de brondata voor inwoners geijkt aan gegevens uit Statline (CBS). Op basis van de nieuwe data is 
de actuele situatie opnieuw doorgerekend, de uitkomsten hiervan weken zichtbaar af van de eerste serie 
resultaten. Nog weer later bleken de brongegevens op 4-cijferig postcode-niveau nog steeds sterk af te 
wijken van nauwkeurige bronnen (PRIMOS van ABF). Het aantal inwoners in de deelgemeente Sloten in 
Amsterdam werd bijvoorbeeld met 20% onderschat. Vanwege de geconstateerde afwijkingen is in een 
derde stap het aantal inwoners geijkt op 4-cijferig postcode niveau, op basis van PRIMOS data voor 2002. 
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Voor de modellering van de aanwezige bevolking rondom de luchthaven Schiphol is een 
uitsnede gemaakt van de genoemde RIVM woning- en bedrijvenbestanden met het 
studiegebied en met het luchthaventerrein, zodat alleen de punten binnen het studiegebied en 
buiten het luchthaventerrein worden meegenomen. 
 
Aanwezigheidsfactoren dag/nacht 
De bevolking is onderverdeeld in vier populatiecategorieën. Voor woningen is het aantal 
bewoners beschikbaar voor verdere berekeningen, voor bedrijven, instellingen en hotels is 
alleen het aantal werknemers bekend. De hoeveelheid aanwezige scholieren en patiënten in 
onderwijs- en zorginstellingen en gasten in hotels is berekend door het aantal werknemers te 
vermenigvuldigen met een aanwezigheidsfactor. Ook de verdeling van aanwezige 
werknemers overdag versus ’s nachts in 24-uurs bedrijven en horecagelegenheden is met 
behulp van aanwezigheidsfactoren gemodelleerd. Een vergelijkbare aanpak is eerder al 
gehanteerd bij de totstandkoming van het ‘MD98’ bestand, dat onder meer is gebruikt in het 
project ‘Groepsrisicoberekeningen Schiphol 2003’ [Post 01]. 
 
In eerste instantie is gepoogd om in de huidige studie dezelfde aanwezigheidsfactoren te 
hanteren als de factoren die ten grondslagen lagen aan het MD98-bestand. Het bleek echter 
dat in deze aanwezigheidsfactoren ook een tijdsfractie was meegenomen.3 Dit is geen geldig 
uitgangspunt indien de bevolking grotendeels tegelijkertijd aanwezig is, hetgeen in de meeste 
bedrijven en instellingen het geval is. Daarom is in de huidige studie besloten om niet te 
corrigeren voor de duur van de aanwezigheid (tijdsfractie), zodat de gehanteerde 
aanwezigheidsfactoren afwijken van de factoren die gebruikt zijn voor het MD98-bestand. 
Mede vanwege de tijdsdruk in het project is er geen poging gedaan om de factoren nader te 
onderbouwen, zoals bijvoorbeeld mogelijk was geweest met behulp van cijfers van het CBS. 
 
De categorie ‘hotels’ is nieuw. De aanwezigheidsfactor voor het aantal gasten in hotels 
(alleen ’s nachts) is verkregen door het totale aantal slaapplaatsen in Nederland [AVIV 04] te 
delen door het totale aantal geregistreerde werknemers in hotels in Nederland (volgens LISA 
2002). Het aantal bedden per werknemer komt uit op 3,9. Van de hotelgasten wordt 
aangenomen dat ze alleen ‘s nachts aanwezig zijn. Voor het personeel wordt aangenomen dat 
50% overdag aanwezig is en 50% ‘s nachts. 
 

                                                                                                                                                  
Voor het groepsrisico leverde de modellering op basis van de ijking op 4-cijferig postcode niveau geen 
significante verschillen op ten opzichte van de modellering op basis van de ijking op gemeenteniveau. In 
het hoofdrapport worden alleen de resultaten uit de laatste serie besproken. 

3 Bijvoorbeeld: voor onderwijsinstellingen is het aantal leerlingen per werknemer ingeschat op 9. Het totaal 
aantal aanwezigen in onderwijsinstellingen is dan 10 maal het aantal werknemers. Deze werknemers zijn 
maar een beperkt deel van de dag aanwezig (circa 6 uur van de 12 uur overdag). In het MD98-bestand is 
hiervoor een extra correctiefactor meegenomen (in dit geval 6/12 = 0,5). Hiermee komt het aantal 
aanwezigen – en dus ook het potentieel aantal slachtoffers – lager uit dan feitelijk het geval is (in dit 
voorbeeld 5 in plaats van 10 maal het aantal werknemers). In feite is de kans op aanwezige mensen 
verward met het aantal aanwezigen. 
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Tabel C-1: Aanwezigheidsfactoren voor de onderscheiden populatie-(sub)categorieën  

Populatie-
categorie 

Subcategorie SBI93-
categorie, 
SBI93-nummer 

fdag fdag Bron 

Woningen - - (per jaargang verschillend) rand-
voorwaarde 

Bedrijven reguliere bedrijven ABFGIJKLOPX 1,00 0,00 MD98 
 24-uurs bedrijven C, D, E 0,90 0,10 MD98 
 horeca H (m.u.v. 

hotels) 
0,50 0,50 MD98 

Instellingen onderwijs M 10,00 0,00 MD98 
 zorg N 1,33 0,53 MD98 
Hotels - H, 55110/55120 0,50 4,40 AVIV/CBS 
 
De mensen die aanwezig zijn in bedrijven, instellingen of hotels, zitten niet thuis. Teneinde 
dubbeltellingen te voorkomen, is uitgegaan van de volgende randvoorwaarde: 
 

Overdag is het totaal aantal aanwezigen in het studiegebied gelijk aan het totaal 
aantal inwoners in het studiegebied. ’s Nachts is het totaal aantal aanwezigen in 
het studiegebied exclusief het aantal gasten in hotels gelijk aan het totaal aantal 
inwoners in het studiegebied. 

 
Deze randvoorwaarde resulteert in de aanwezigheidsfactor voor woningen overdag en 
’s nachts (zie tabel C-1). 
 
Geografische spreiding 
Op basis van tabel C-1 is per punt het aantal aanwezigen overdag en ’s nachts bepaald. Voor 
woningen en hotels is vervolgens aangenomen dat alle aanwezigen zich op deze puntlocatie 
bevinden. Voor bedrijven en instellingen is echter een nauwkeurigere aanpak nodig omdat de 
omvang van bedrijfsterreinen regelmatig groter is dan een hectare. Daarom is voor bedrijven 
en instellingen op basis van Top 10 vectorkaarten uitgezocht over welk oppervlak de 
werknemers en aanwezige scholieren en patiënten zijn verspreid.4 De aanwezige werknemers, 
patiënten of scholieren zijn uniform over dit oppervlak verdeeld. 
 
In de laatste stap van de modellering wordt het onderscheid naar interessegebieden gemaakt. 
Voor woningen en hotels werd aangenomen dat de aanwezigen op een puntlocatie aanwezig 
waren. Daarom is het voor het onderscheid naar interessegebieden voldoende om te bepalen 
binnen welk gebieden de punten liggen. Voor bedrijven en instellingen werd daarentegen 
aangenomen dat de personen uniform verspreid over een bepaald oppervlak aanwezig waren. 
Voor het onderscheid naar interessegebieden is daarom een doorsnijding van deze 
oppervlakken met de interessegebieden gemaakt, zodat kon worden nagegaan welk deel van 
het Top10 vectorgebied binnen elk interessegebied ligt. De aanwezige personen in de 
geselecteerde punten (woningen en hotels) of deelgebieden (bedrijven en instellingen) zijn tot 
slot gesommeerd naar de 100 x 100 meter kaartvakken. Deze totalen per kaartvak zijn 
verstuurd naar het NLR voor de berekening van het groepsrisico. 
 
In de figuren C-1 t/m C-3 is voor de populatie in bedrijven goed te zien hoe het proces 
verloopt. Het betreft de situatie in Aalsmeer, waar zich onder meer de veilinghallen bevinden. 
In Figuur C-1 is de (gemodelleerde) bedrijfspopulatie te zien indien er geen rekening 

                                                
4 Omdat een geautomatiseerde analyse niet nauwkeurig genoeg is, zijn de resultaten voor de meest relevante 

bedrijven en instellingen bovendien handmatig gecontroleerd. 
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gehouden wordt met het feitelijke grondgebruik. Bij de veilinghallen (rechtsonder) staan 
270 bedrijven geregistreerd op dezelfde adreslocatie (Legmeerdijk 313) met in totaal ruim 
7000 werknemers. Indien er niet gecorrigeerd wordt voor grondgebruik, dan komen al deze 
werknemers in dezelfde kaartvak terecht. Deze kaartvak ligt bovendien buiten de feitelijke 
veilinghallen (vermoedelijk is de locatie van het betreffende adrespunt in het ACN bestand 
niet correct). Op industrieterrein Schiphol-Rijk (linksboven) staan op één locatie 50 bedrijven 
met in totaal 1900 werknemers geregistreerd. Het bijbehorende vestigingsadres van de 
bedrijven wordt in de bronbestanden niet vermeld. 
 
In figuur C-2 is te zien hoe de werknemers in de tweede stap verspreid zijn over 
onderliggende grondgebruik-oppervlakken. Bovendien zijn werknemers van de veilinghallen 
vanuit de oorspronkelijke puntlocatie verspreid over de verschillende hallen ten oosten en 
westen van de Legmeerdijk. Circa 250 bedrijven met elk minder dan 100 werknemers zijn 
volgens de modellering nog steeds op de oorspronkelijke locatie aanwezig. In figuur C-3 is 
ten slotte te zien hoe deze oppervlakken weer zijn vertaald naar kaartvakken van 
100 x 100 m2. 
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Figuur C- 1: Bedrijfspopulatie in Aalsmeer (situatie overdag), zonder correctie voor grondgebruik 

5 tot 40 aanwezigen

40 tot 100 aanwezigen

100 tot 400 aanwezigen

400 − 1000 aanwezigen

1000 − 10.000 aanwezigen

Hotspot Aalsmeer

Bron: NLR + RIVM
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Figuur C- 2: Bedrijfspopulatie in Aalsmeer (situatie overdag), correctie voor onderliggend grondgebruik 

10 tot 100 aanwezigen

100 tot 400 aanwezigen

400 tot 1000 aanwezigen

1000 tot 3000 aanwezigen

Hotspot Aalsmeer

Bron: NLR + RIVM
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Figuur C- 3: Bedrijfspopulatie in Aalsmeer (situatie overdag), eindresultaat op gridniveau 

5 tot 40 aanwezigen

40 tot 100 aanwezigen

100 tot 400 aanwezigen

400 tot 1000 aanwezigen

1000 tot 2000 aanwezigen

Hotspot Aalsmeer

Bron: NLR + RIVM
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C.3. Aanpassingen per peiljaar 
Populatie in de actuele situatie: 
Voor de modellering van de bevolking in de actuele situatie is uitgegaan van de meest recente 
bestanden die bij aanvang van het project bij het RIVM beschikbaar waren: 
− ACN 2002 
− LISA 2002 
− Geo-Marktprofiel 2002 
− PRIMOS-prognoses van ABF voor 2002 
 
Zoals eerder beschreven is, zijn deze bestanden centraal bij het RIVM verwerkt tot een 
‘bedrijfsbestand 2002’ en een ‘woningenbestand 2002’. Het bedrijvenbestand bevat 
770 duizend bedrijfslocaties met in totaal 7,05 miljoen geregistreerde werknemers. Het 
woningenbestand bevat 6,87 miljoen punten met in totaal 16,15 miljoen bewoners. In het 
studiegebied Schiphol (exclusief het luchthaventerrein) is het aantal werknemers en inwoners 
in 2002 volgens de bestanden respectievelijk 1,31 en 2,73 miljoen. 
 
Na zorgvuldige bestudering van een aantal tussenresultaten bleek dat de bevolking niet 
voldoende nauwkeurig in kaart was gebracht. Dit had de volgende oorzaken: 
− Het bronbestand voor bedrijfspopulatie (LISA) is niet altijd nauwkeurig: 

− In sommige gevallen worden werknemers die op nevenlocaties werken, geregistreerd 
op de hoofdvestiging. Hierdoor is het aantal werknemers op de hoofdvestiginglocatie 
te hoog en zijn op de nevenlocatie geen (of te weinig) mensen geregistreerd. Vooral 
bij onderwijsinstellingen treedt dit probleem vaak op. 

− Er wordt geen rekening gehouden met werknemers die buiten de locatie werken, zoals 
bijvoorbeeld transporteurs. 

− In sommige gevallen klopt de SBI93 codering van LISA niet. 
− Het bronbestand voor adrescoördinaten (ACN) is niet altijd nauwkeurig: punten (die bij 

een bepaald adres horen) kunnen verkeerd geplaatst zijn. Zowel de locatie van het bedrijf 
als de selectie van het onderliggende Top10 vectorgebied zijn dan verkeerd. 

− De aanpak om werknemers te verspreiden over het onderliggende gebied uit de 
Top10 vectorkaart is niet altijd nauwkeurig: 
− Soms is een Top10 vectorgebied te klein. Bijvoorbeeld indien er meerdere gebouwen 

(en Top 10 vectorgebieden) op één bedrijfsperceel staan. In dat geval worden de 
werknemers in de geautomatiseerde bewerking onterecht op één (te klein) oppervlak 
geconcentreerd (meestal het hoofdgebouw). 

− Soms is een Top10 vectorgebied te groot. Bijvoorbeeld indien de werknemers in één 
(of enkele) kantoorgebouw(en) van beperkte omvang werken, terwijl het 
Top10 vectorgebied overeenkomt met het hele bedrijfsperceel. Dit komt veelvuldig 
voor bij industriële bedrijven, waarvan het grondgebruik nog niet goed in kaart 
gebracht is. 

− De aanpak om het aantal aanwezigen te modelleren met generieke aanwezigheidsfactoren 
is niet erg nauwkeurig. Het aantal studenten per werknemer op een universiteit is 
bijvoorbeeld lager dan het aantal scholieren per werknemer op een lagere school. 

 
De genoemde onnauwkeurigheden leiden tot een vertekend beeld voor het groepsrisico. Voor 
de kans op een ongeval met slachtoffers is immers de geografische ligging belangrijk. Voor 
de gevolgen van een vliegtuigongeval is de populatiedichtheid van belang. Omdat zowel de 
kans op een ongeval als het verwachte aantal slachtoffers beleidsmatig zeer relevant zijn, is 
besloten om de onnauwkeurigheden uit de geautomatiseerde bewerking te verkleinen. Hiertoe 
heeft het RIVM een handmatige controle op de data uitgevoerd. Op grond van de beschikbare 
hoeveelheid tijd is dit gedaan voor een beperkte selectie van bedrijven. In de vier gebieden 
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van het Luchthavenindelingbesluit en in de 20Ke-zone zijn alle bedrijven en instellingen met 
meer dan 100 aanwezigen overdag handmatig gecontroleerd. In het buitengebied zijn alle 
bedrijven en instellingen met meer dan 200 aanwezigen overdag nagelopen. In totaal betrof 
deze selectie ruim 2000 bedrijven en instellingen. Vanzelfsprekend is aan de grote bedrijven 
binnen de selectie meer aandacht besteed dan aan de kleine. 
 
Voor de geselecteerde bedrijven en instellingen is met behulp van topografische kaarten,  
luchtfoto’s en internetbronnen nagegaan of de locatie realistisch leek, of het geselecteerde 
Top10 vectorgebied representatief was voor het feitelijke grondgebruik, en of het aantal 
geregistreerde werknemers op de locatie paste en of de SBI93-codering realistisch leek. 
Indien de modellering niet realistisch werd geacht, is een van de volgende handelingen 
uitgevoerd: 
− Indien de positie van het punt onrealistisch leek, dan is het punt verplaatst. Dergelijke 

verplaatsingen zijn veelvuldig toegepast. 
− Indien een bedrijfsperceel volgens de topografische kaarten en/of luchtfoto’s meerdere 

gebouwen bevatte (van vergelijkbare omvang), dan zijn er kopieën van het punt in 
kwestie gemaakt zodat de aanwezigen over de betreffende gebouwen konden worden 
verspreid. Een voorbeeld hiervan is Corus, waarbij de 9600 geregistreerde werknemers 
verspreid zijn over een zestiental locaties op het terrein. 

− Indien het geselecteerde Top10 vectorgebied te groot of te klein was, dan is de omvang 
van het gebied aangepast of is er een nieuw gebied met de juiste grootte aangemaakt. 

− In een beperkt aantal overduidelijke missers is het aantal werknemers aangepast. Bij 
onvoldoende duidelijkheid is het aantal gehalveerd. In een enkel geval zijn alle 
werknemers uit het punt verwijderd. Het laatste is bijvoorbeeld gedaan voor een 
bloemenhandel in het centrum van Utrecht met 2100 werknemers (dit betrof hoogst-
waarschijnlijk een hoofdvestiging). 

− In incidentele gevallen is de SBI93 categorie aangepast. Zo bleek bijvoorbeeld een 
‘onderwijsinstelling’ uit het LISA bestand aan de Vinkebrug in Halfweg (gebied 2) bij 
navraag bij de gemeente geen school te zijn waarna de SBI codering is omgezet naar 
‘Onbekend’. 

 
Zoals gezegd zijn er in de handmatige aanpassingen werknemers aan punten onttrokken. In 
totaal bevatte het bewerkte bestand 27.000 werknemers minder dan het originele bestand 
(2% van het oorspronkelijke aantal werknemers in het studiegebied). Het is niet mogelijk 
deze werknemers realistisch te herplaatsen. Het was eventueel wel mogelijk geweest om deze 
werknemers proportioneel toe te voegen aan de overige punten, maar dat is niet gebeurd. 
 
De inwoneraantallen zijn per 4-cijferig postcodegebied geijkt aan PRIMOS data van ABF 
voor 2002. Ter controle is geverifieerd of de gemeentetotalen aansluiten bij de cijfers van het 
CBS. De cijfers blijken goed overeen te komen.5 
 
Tabel C-2 geeft de totale aantallen aanwezige personen van het (handmatig bewerkte) 
eindbestand voor de actuele situatie per populatiecategorie weer. In Tabel C-6 is te zien hoe 
de populatie verdeeld is over de onderscheiden gebieden. 

                                                
5 Van de gemeenten die geheel binnen het studiegebied liggen, heeft 70% (40 stuks) volgens de modellering 

met ijking aan de PRIMOS data van ABF een inwoneraantal dat minder dan 1% afwijkt van de CBS 
gemeentecijfers voor 2002. Van de overige 30% (16 gemeenten) is de grootste afwijking ten opzichte van 
de CBS-gegevens 3,4%. 
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Figuur C- 4: Aantal aanwezigen in de actuele situatie (situatie overdag) 

10 tot 40/ha

40 tot 100/ha

100 tot 400/ha

400 tot 1000/ha

meer dan 1000/ha

Bron: NLR + RIVM
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Tabel C-2: Aantal aanwezigen per populatie-(sub)categorie in de actuele situatie 

Populatiecategorie Aantal 
punten 

Aantal 
bewoners/ 
werknemers 

Aanwezigen 
overdag 

(%) Aanwezigen 
’s nachts 6 

(%) 

Woningen 1.289.942 2.750.953 847.461 30,8 2.622.692 93,6 
Hotels 640 13.083 6.542 0,2 57.565 2,1 
Bedrijven 155.074 1.073.440 1034.289 37,6 39.151 1,4 

regulier 136.575 885.042 885.042  0  
24-uurs 10.067 137.621 123.859  13.762  
horeca 8.432 50.777 25.389  25.389  

Instellingen 13.453 221.336 862.661 31,4 82.569 2,9 
zorg 9.177 155.790 207.201  82.569  
onderwijs 4.276 65.546 655.460  0  

Totaal: 1.459.109 4.058.812 2.750.953 100 2.801.976 100 
 
 
Populatie in 1990 
Als tweede onderdeel is de populatie voor het gebruiksjaar 1990 in kaart gebracht. Voor dit 
peiljaar waren echter geen accurate bevolkingsbestanden beschikbaar. Voor de populatie in 
bedrijven, instellingen en hotels is daarom een (punten)bestand uit 1991 gebruikt. Verwacht 
wordt dat dit bestand de situatie ten tijde van 1990 goed weergeeft. Voor bevolking in 
woningen was 1998 het eerste jaar waarvoor een bestand van voldoende nauwkeurigheid 
beschikbaar was. De punten in dit bestand bevatten een code voor de bouwperiode (afkomstig 
van Geo-Marktprofiel) waardoor terugrekening naar 1990 met redelijke nauwkeurigheid 
mogelijk is. Alleen woningen die tussen 1990 en 1998 gesloopt zijn, en dus niet in het 
bestand uit ’98 staan, komen met deze modelleerwijze ook niet in het bestand voor 1990 
terecht. Volgens een brief aan de Tweede Kamer [VenW 00] gaat het om ongeveer 300 
woningen binnen de 35 Ke-zone waarvan de locatie anno 2004 niet zonder aanzienlijke 
tijdsinspanning te achterhalen was. Wel is duidelijk dat het solitaire woningen betrof die 
derhalve niet bijdragen aan de kans op een ramp met meer dan 10 slachtoffers. 
 
De categorisering voor de bouwperiode bevat onder meer een categorie ‘variabel Bouwjaar’ 
en tevens een categorie ‘onbekend bouwjaar’. Deze twee categorieën maken de terugrekening 
lastiger omdat het onduidelijk is wat het aandeel van de woningen van na 1990 is aan deze 
categorieën. Mede daarom is het oudste beschikbare bestand gekozen (1998) omdat daarin de 
bijdrage van huizen gebouwd na 1990 het kleinste is. 
 
Volgens het woningenbestand uit ’98 woont 86,6% van de inwoners in het studiegebied in 
een huis van voor 1990, 5,9% in een huis gebouwd na 1990 en 7,5% in een huis uit een 
variabele of onbekende bouwperiode. Deze getallen zijn vergeleken met inwonertallen van 
gemeenten in het studiegebied volgens Statline (CBS).7 Volgens deze cijfers bedraagt de 
toename van het aantal inwoners in de geselecteerde gemeenten 4,8% (als percentage van het 
aantal in 1998). Dit getal is iets lager dan de 5,9% woningen die volgens Geo-Marktprofiel in 
de periode tussen 1990 en1998 zijn bijgebouwd. De categorieën ‘variabel’ en ‘onbekend’ in 
het bestand van 1998 bevatten daarom waarschijnlijk weinig woningen van na 1990. Daarom 
is aangenomen dat in het RIVM woningenbestand van ’98 alleen de woningen in de categorie 
‘vanaf 1990’ gebouwd zijn na 1990 en dat alle overige woningen in het bestand in 1990 reeds 
aanwezig waren. 
 

                                                
6 Het verschil tussen het aantal aanwezigen overdag en het aantal aanwezigen ’s nachts is gelijk aan het 

aantal hotelgasten. 
7 Gemeenten aan de rand van het studiegebied die door gemeentelijke herindelingen de afgelopen tien jaar 

groter of kleiner zijn geworden, zoals Den Haag, Vleuten-De Meern/Utrecht, Zoetermeer, Maartensdijk/De 
Bilt en Egmond/Bergen, zijn niet in de selectie meegenomen. 
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Voor de selectie van gemeenten die volledig binnen het studiegebied vallen, bevat het RIVM 
woningenbestand voor 1998 1,7% meer inwoners dan het CBS voor 1998 rapporteert. 
Daarom is er per gemeente een correctiefactor toegepast op het aantal inwoners per punt. 
Vervolgens zijn de woningen in de categorie ‘vanaf 1990’ uit het woningenbestand 
verwijderd, teneinde het populatiebestand voor 1990 te genereren. Het overblijvende bestand 
bevat ongeveer 1% minder inwoners dan het CBS rapporteert voor 1990. Voor 1990 en 1998 
waren geen betrouwbare getallen op 4-cijferig postcode niveau beschikbaar om aan te ijken. 
Daar staat tegenover dat het ’98 bestand destijds zeer uitgebreid is gecontroleerd op 
betrouwbaarheid waarbij onder meer een vergelijking is gemaakt met het MD’98 bestand. 
 
Het aantal aanwezigen in bedrijven, instellingen en hotels is ingeschat op basis van het 
bedrijvenbestand uit 1991. Binnen het studiegebied werkten er 1,04 miljoen mensen 
verspreid over 97 duizend punten. Net als in de modellering voor de actuele situatie is het 
bestand niet direct te gebruiken, omdat voor sommige locaties het aantal gerapporteerde 
werknemers niet realistisch is, omdat punten verkeerd geplaatst zijn, enzovoort. De verdeling 
van werknemers over hoofd- en nevenvestigingslocaties lijkt bovendien minder nauwkeurig 
in kaart gebracht dan in het bestand dat gebruikt is om de actuele situatie te modelleren.8 
Naar verwachting wordt de kans op een ramp met veel slachtoffers daardoor enigszins 
overschat, en de kans op een ramp met weinig slachtoffers onderschat. 
 
De punten met de hoogste aanwezigheidsaantallen zijn wederom handmatig gecontroleerd. 
Mede omdat er maar weinig informatie over de situatie in 1990 beschikbaar was, is deze 
controle minder grondig uitgevoerd dan de controle op de actuele situatie. Bij circa 30 
bedrijven is het aantal aanwezige werknemers handmatig verlaagd, waarbij in totaal 21 
duizend werknemers aan het bestand zijn onttrokken (2% van het totaal). De universitaire 
wereld bleek bijzonder slecht in het bestand van 1991 te zitten.9 Omdat dit niet representatief 
leek voor de feitelijke veranderingen in het studiegebied tussen 1990 en nu, zijn de 
universitaire punten uit 1991 (i.e. de locatiepunten inclusief de bijbehorende aantallen 
werknemers) integraal vervangen door de universitaire punten in de actuele situatie.10 
Hiermee komt de totale onttrekking van werknemers uit het bestand voor 1990 uit op 3,2% 
(in de modellering van de actuele situatie was dit 2,0%). Overeenkomstig de modellering 
voor de actuele situatie zijn deze onttrokken werknemers niet herverdeeld over de overige 
bedrijfslocaties. 
 
Vervolgens is alleen de locatie van de punten in het bedrijvenbestand nog gewijzigd. In het 
bestand voor de actuele situatie waren immers veel punten verplaatst (op basis van 
onderliggende topografische kaarten en/of luchtfoto’s) en was het onderliggende 
grondgebruik in overeenstemming gebracht met de (nieuwe) positie. Deze nieuwe posities 
zijn vervolgens ook op de 1990 situatie toegepast indien de combinatie van 6-cijferige 
postcode en huisnummer overeenkwam met een punt in het bestand voor de actuele situatie. 
Voor deze punten is bovendien het grondgebruik (en de bijbehorende relatieve verdeling van 
werknemers over de bedrijfsoppervlakken) overgenomen uit de modellering voor de actuele 
situatie. 
 
Tabel C-3 geeft de totale aantallen aanwezige personen van het (handmatig bewerkte) 
eindbestand voor 1990 per populatiecategorie weer. Globaal zijn er ten opzichte van de 
actuele situatie twee effecten waar te nemen. Allereerst is de bevolking in het studiegebied 
tussen 1990 en 2002 toegenomen met 8,5%. Ten tweede is de arbeidsparticipatie (i.e. het 
totaal aantal werknemers in het studiegebied als percentage van het totaal aantal inwoners) 

                                                
8 Volgens het ’91 bestand werkten er in het studiegebied 1,04 miljoen mensen op 97 duizend verschillende 

locaties (gemiddeld 10,7 werknemers per locatie), volgens het bestand uit 2002 betrof het 1,31 miljoen 
werknemers op 169 duizend locaties (gemiddeld 7,9 werknemers per locatie). 

9 Volgens de gegevens uit 1991 werkten er 21 duizend universitaire werknemers (211 duizend aanwezigen) 
op 123 verschillende locaties. Volgens het bewerkte bestand voor de actuele situatie ging het om 8400 
werknemers (84 duizend aanwezigen) die werkten op 194 locaties. 

10 Specifiek zijn alle punten met SBI93-codering ‘80302’  (i.e. ‘wetenschappelijk onderwijs’, categorie ‘M’) 
uit het ’91 bestand verwijderd, en zijn corresponderende punten uit de actuele situatie in plaats daarvan aan 
het bestand voor 1990 toegevoegd. 
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tussen 1990 en 2002 toegenomen van 40% tot 48%. Het totaal aantal werknemers in het 
studiegebied is daarmee met 34% toegenomen. Het aantal aanwezigen in de categorieën 
‘bedrijven’, ‘instellingen’ en ‘hotels’ is door toedoen van deze twee trends in 2002 hoger dan 
in 1990. Vanwege de toegenomen arbeidsparticipatie is het aantal aanwezigen in woningen in 
2002 - ondanks de bevolkingsgroei - overdag lager dan in 1990. 
 
Figuur C- 5: Aantal aanwezigen in 1990 (situatie overdag) 

10 tot 40/ha

40 tot 100/ha

100 tot 400/ha

400 tot 1000/ha

meer dan 1000/ha

Bron: NLR + RIVM
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Tabel C-3: Aantal aanwezigen per populatie-(sub)categorie in 1990 

Populatiecategorie Aantal 
punten 

Aantal 
bewoners/ 
werknemers 

Aanwezigen 
overdag 

(%) Aanwezigen 
’s nachts 6 

(%) 

Woningen 1.149.710 2.536.455 1.026.294 40,5 2.440.832 94,9 
Hotels 577 9.303 4.652 0,2 40.933 1,6 
Bedrijven 87.919 825.390 795.229 31,4 30.161 1,2 

Regulier 74.742 647.771 647.771  0  
24-uurs 7.035 146.621 131.959  14.662  
Horeca 6.142 30.998 15.499  15.499  

Instellingen 8.744 170.505 710.280 28,0 60.811 2,4 
Zorg 5.675 114.737 152.600  60.811  
Onderwijs 3.069 55.768 557.680  0  

Totaal: 1.246.950 3.541.653 2.536.455 100 2.572.737 100 
 
 
Populatie in 2010 
 
Het derde peiljaar waarvoor de geografische verspreiding van de bevolking is gemodelleerd, 
is 2010. Voor de bevolking anno 2010 is de actuele situatie (op basis van de bestanden voor 
2002) als basis genomen, en daar bovenop is een groei in het aantal woningen (inwoners) en 
arbeidsplaatsen tussen 2002 en 2010 geponeerd. De populatiegroei tussen 2002 en 2010 is 
berekend met de Leefomgevings-verkenner van het Milieu- en Natuurplanbureau van het 
RIVM [De Nijs 01]. De Leefomgevings-verkenner vertaalt nationale en regionale groeicijfers 
voor economische hoofdsectoren naar een prognose voor toekomstige woon- en werklocaties. 
Deze vertaling gebeurd met een model waarin de berekende regionale ruimtebehoefte wordt 
toegekend aan rastercellen van 500 x 500 m op basis van het huidige grondgebruik, 
ruimtelijke claims voor de toekomst (bestemmings- en streekplannen) en 
geschiktheidsfactoren (onder meer bereikbaarheid). 
 
De Leefomgevingsverkenner heeft twee prognoses doorgerekend voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen tot 2010. Een op basis van het beleid van oud-minister Pronk en een op basis 
van het voorgestelde beleid van minister Dekker uit de nota Ruimte [Vrom 04a]. Alleen van 
de prognose voor het nieuwe beleid worden de (groepsrisico)resultaten in dit rapport 
besproken. In deze prognose wordt, overeenkomstig de nota ruimte, geen nieuwbouw binnen 
het 20Ke gebied gepland, tenzij er al vergevorderde gemeentelijke bestemmingsplannen voor 
nieuwbouw zijn. In het bijzonder is de woningbouw voor de locatie Legmeerdijk (gemeente 
Amstelveen) niet meegenomen. In Hoofddorp-West wordt naar verwachting wel 
woningbouw gerealiseerd maar de bouw van nieuwe bedrijfslocaties wordt hier door de 
voorgestelde beperkingen van de Nota Ruimte (in de modellering) op nul gezet. Bij 
Beukenhorst-Zuid worden naar verwachting nog wel nieuwe bedrijfspanden gerealiseerd. 
Buiten het 20Ke gebied wordt – in afwijking van het beleid van oud-minister Pronk - ook 
relatief kleinschalige woningbouw voor eigen bevolking geaccommodeerd. 
 
De totale geprognosticeerde inwonergroei in het studiegebied tussen 2002 en 2010 bedraagt 
volgens de Leefomgevingsverkenner 150.000, en de groei van het aantal arbeidsplaatsen 
136.000. De nieuwe arbeidsplaatsen worden onderverdeeld in drie sectoren; bedrijven 
(industrie), diensten (kantooractiviteiten, detailhandel) en sociaal-culturele activiteiten (zorg 
en onderwijs). Deze indeling is niet in lijn met de onderverdeling van populatie die in dit 
onderzoek is aangehouden. Daarom is besloten om voor de situatie in 2010 alleen te kijken 
naar de populatie in woningen en de populatie als totaal. Voor de dag-/nachtverdeling is wel 
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gebruik gemaakt van eerder gedane aannames. Voor ‘bedrijven’ wordt de dag-
/nachtverdeling van 24-uurs bedrijven aangehouden, voor ‘diensten’ de verdeling voor 
reguliere bedrijven en voor ‘sociaal-culturele activiteiten’ de verdeling voor zorginstellingen 
(zie tabel C-4). 
 
Tabel C-4: Gehanteerde aanwezigheidsfactoren voor 2010 11 
LOV-categorie Aanwezigheids-

factor overdag 
Aanwezigheids- 
factor ’s nachts 

gebaseerd op: 

Woningen (inwoners) 0,2933 0,9473 randvoorwaarde 12 
Bedrijven (werknemers) 0,90 0,1 24-uurs bedrijven 
Diensten (werknemers) 1 0 reguliere bedrijven 
Soc.-cult. (werknemers) 1,33 0,53 zorginstellingen 
 
In tabel C-5 zijn de populatietotalen weergegeven, gebaseerd op de prognoses van de 
Leefomgevingsverkenner van RIVM/MNP. In figuur C-6 en figuur C-7 is weergegeven op 
welke plaatsen nieuwbouw verwacht wordt. Wat betreft de bouw van nieuwe woonwijken 
springen met name de locaties Beukenhorst-Zuid, Hoofddorp-West en Amstelveen-
Legmeerpolder in het oog. Wat de bedrijventerreinen betreft zijn de verwachte 
ontwikkelingen bij Amstelveen/Uithoorn (regioakkoord N201), Amsterdam West/Lutkemeer 
en Beukenhorst-Zuid relevant. 13 
 
Tabel C-5: Aantallen aanwezigen per onderscheiden populatiecategorie in 2010 (prognose) 
Populatiecategorie Aantal 

bewoners/ 
werknemers 

Aanwezigen 
overdag 

(%) Aanwezigen 
’s nachts 6 

(%) 

Woningen 2.901.027 850.971 29,3 2.748.274 93,3 
Totaal 4.344.715 2.901.027 100,0 2.945.509 100,0 
 

                                                
�� Deze factoren kunnen worden vergeleken met de factoren in tabel C-1.�
12 De randvoorwaarde is beschreven in hoofdstuk 2 van deze bijlage. 
�� In de modellering van de Leefomgevingsverkenner worden eventuele dichthedenbeperkingen voor 

bedrijfsterreinen niet meegenomen. Op sommige locaties wordt daardoor de populatiegroei (zoals 
weergegeven in figuur C-7) overschat. Op andere plaatsen wordt de populatiedichtheid juist onderschat, 
omdat de geprognosticeerde toekomstige aantal nieuwe woningen en arbeidsplaatsen gelijkmatig verdeeld 
worden over kaartvakken van 500 x 500 m2. 
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Figuur C- 6: Verwachte inwonergroei tussen 2002 en 2010 

Beperkingengebied

20 KE−zone

toename tot 5 /ha

toename tot 25 /ha

toename tot 100 /ha

toename meer dan 100 /ha
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Figuur C- 7: Verwachte groei in het aantal arbeidsplaatsen tussen 2002 en 2010 
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C.4. Populatie-ontwikkelingen tussen 1990 en 2010 
 
In tabel C-6 is voor de verschillende onderscheiden gebieden aangegeven hoe groot de 
toename van het aantal aanwezigen tussen 1990 en 2002 was, en hoe de groei tot 2010 er naar 
verwachting uitziet. Uit de tabel zijn de volgende ontwikkelingen af te leiden: 
− Tussen 1990 en 2002 is de totale populatie in het studiegebied toegenomen met circa 8%. 

De relatieve stijging was het grootst in het PR 10-6/jr gebied en het beperkingengebied 
(respectievelijk +39% en +27%). Tussen 2002 en 2010 zal de populatie verder toenemen 
met 5% (ten opzichte van 2002). Naar verwachting wordt overdag de grootste groei 
gerealiseerd in het beperkingengebied door toenemende bedrijvigheid aldaar. ’s Nachts 
komt de populatietoename ook gedeeltelijk in de 20 Ke-zone terecht doordat daar het 
aantal woningen bovengemiddeld stijgt. 

− Het aantal inwoners in het studiegebied steeg tussen 1990 en 2002 met 8%. In de twee 
sloopzone’s van het LIB nam het aantal inwoners licht af. In de overige zone’s was de 
woninggroei gemiddeld. Tot 2010 wordt een verdere woninggroei van circa 5% verwacht. 
Deze nieuwbouw vindt volgens de prognose plaats in het beperkingengebied, de 20-Ke 
zone en het buitengebied. 

− Het aantal werknemers van hotels steeg tussen 1990 en 2002 met 41%. Zowel in het PR 
10-6/jr gebied als in het beperkingengebied was de stijging aanzienlijk. 

− Het aantal werknemers van normale bedrijven steeg tussen 1990 en 2002 met 30%. In het 
PR 10-6/jr gebied (grond 3) en het beperkingengebied (grond 4) was de stijging 
bovengemiddeld (respectievelijk +110% en + 67%). 

− Het aantal werknemers in instellingen steeg tussen 1990 en 2002 ook met 30%. De 
grootste relatieve stijging kwam terecht in de 20 Ke-zone (+71%). 
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Tabel C-6: verdeling van de populatie over de onderscheiden gebieden in 1990, nu en in 2010 14 
 grond1 grond2 grond3 grond4 15 20Ke-

zone 
Buiten-
gebied 

Totaal 

Per categorie:        
Woningen (bewoners), ’90 169 105 2.374 46.661 183.513 2.303.632 2.536.455 
Woningen (bewoners), ’02 154 69 2.396 48.785 201.388 2.498.162 2.750.953 
Woningen (bewoners), ’10 154 69 2.396 52.087 224.605 2.622.110 2.901.421 
2002 t.o.v. 1990 91% 66% 101% 105% 110% 108% 108% 
2010 t.o.v. 1990 91% 66% 101% 112% 122% 114% 114% 
2010 t.o.v. 2002 100% 100% 100% 107% 112% 105% 105% 
        
Hotels (werknemers), ’90 0 0 2 157 331 8.813 9.303 
Hotels (werknemers), ’02 0 0 184 571 433 11.895 13.083 
Toename 2002 t.o.v. 1990   9200% 364% 131% 135% 141% 
        
Bedrijven (werknemers), ’90 237 269 1.672 31.276 725.198 69.978 828.630 
Bedrijven (werknemers), ’02 263 226 3.507 52.106 939.720 83.290 1.079.112 
Toename 2002 t.o.v. 1990 111% 84% 210% 167% 130% 119% 130% 
        
Instellingen (werkn.), ’90 0 0 97 1.883 9.427 159.528 170.935 
Instellingen (werkn.), ’02 0 0 62 2.381 16.160 202.980 221.583 
Toename 2002 t.o.v. 1990   64% 126% 171% 127% 130% 
        
Totaal:        
aanwezigen overdag, 1990 299 306 3300 58.988 183.874 2.295.153 2.541.920 
aanwezigen overdag, 2002 306 239 4573 75.142 206.348 2.468.522 2.755.130 
aanwezigen overdag, 2010 305 279 4573 130.924 213.034 2.555.944 2.905.059 
2002 t.o.v. 1990 102% 78% 139% 127% 112% 108% 108% 
2010 t.o.v. 1990 102% 91% 139% 222% 116% 111% 114% 
2010 t.o.v. 2002 100% 117% 100% 174% 103% 104% 105% 
        
aanwezigen ’s nachts, 1990 170 107 2.346 46.886 184.444 2.338.973 2.572.926 
aanwezigen ’s nachts, 2002 151 74 3.174 51.506 202.653 2.545.118 2.802.676 
aanwezigen ’s nachts, 2010 150 86 3.168 59.609 224.368 2.658.623 2.946.005 
2002 t.o.v. 1990 89% 69% 135% 110% 110% 109% 109% 
2010 t.o.v. 1990 89% 80% 135% 127% 122% 114% 115% 
2010 t.o.v. 2002 100% 116% 100% 116% 111% 104% 105% 

 

                                                
��
� Er treden kleine verschillen op met de tabellen C-2 en C-3. Deze verschillen van ten hoogste 1% zijn 

opgetreden door de modellering (eindige nauwkeurigheid en significantie van rekenfactoren). 
�� Dat er in het beperkingengebied een inwonertoename tussen 2002 en 2010 verwacht wordt, is vooral een 

gevolg van het grote rekengrid dat in de Leefomgevingsverkenner gehanteerd wordt (500 x 500 m2). Te 
ontwikkelen woonwijken buiten het beperkingengebied vallen in de prognose ten onrechte deels binnen het 
beperkingengebied (zie de figuren C-6 en C-7).�


