
 

 

 

 

 

 

Belangrijke mededeling 

We vragen graag expliciet uw aandacht voor het karakter van de studie. We willen er op wijzen 

dat de studie het vertrekpunt is om tot een nieuwe wegencategorisering te komen. Na de studie 

zijn de bevoegde en betrokken actoren met de methodiek verder aan de slag gegaan. De kaarten 

die in de studie aan bod komen, zullen niet één op één overeenkomen met de definitieve 

categorisering. Het document bevat in geen geval een definitief beleidsmatig standpunt. 

Meer informatie? 

Kijk op Toekomstgerichte vervoersnetwerken | Vlaanderen.be 

Of neem contact op via beleid@mow.vlaanderen.be 

 

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/toekomstgerichte-vervoersnetwerken
mailto:beleid@mow.vlaanderen.be
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KORTE SAMENVATTING VAN DE START- EN VISIENOTA 

De studie ‘Naar een slim, veilig en robuust wegennet als onderdeel van een geïntegreerde visie op 

mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling’ werd aangevat op 20 december 2017. Ze wordt uitgevoerd door de 

Onderzoekgroep voor Stadsontwikkeling van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met de 

studiebureaus MINT nv en Patrick Maes. 

De doorlooptijd van de studie bedraagt 12 maanden. Ze is opgedeeld in vijf werkblokken:  

1. Definiëring van het begrip ‘robuustheid’ 

2. Evaluatie van de bestaande wegencategorisering 

3. Uitwerking van een netwerkconcept met inrichtingsprincipes 

4. Opmaak van een synthesekaart met inrichtingseisen 

5. Casestudies over ruimtelijk impact (dit werkblok verloopt parallel met de eerste drie werkblokken). 

De finaliteit van de studie is vooral het bepalen van een bijgesteld netwerkconcept voor Vlaanderen, dat 

verder uitgewerkt is in een synthesekaart van de categorisering van de bovenlokale wegen. De specifieke 

rol van de secundaire wegen krijgt daarbij een bijzondere aandacht. 

In deze nota wordt de inhoud van de opdracht, de fasering en de organisatie van het overleg (in dagelijks 

bestuur, stuurgroep en klankbordgroep) beschreven. Hoofddoel van de nota is verslag te geven van de 

eerste fase waarin een definitie van het begrip robuustheid wordt gegeven, zoals deze verder in de studie 

zal gehanteerd worden en als uitgangspunt zal dienen voor de uit te voeren evaluatie, het uit te werken 

netwerkconcept en de opmaak van de synthesekaart. Ook wordt aangegeven hoe de cases studie zullen 

worden onderzocht. De N10 tussen Mortsel-centrum en de ring van Lier is geselecteerd als een eerst case, 

die tevens als test en zo nodig bijstelling van de onderzoeksmethode wordt opgevat.   

In de literatuur wordt robuustheid vooral gerelateerd aan de betrouwbaarheid van het netwerk, waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen betrouwbaarheid van connectiviteit, betrouwbaarheid van capaciteit 

en betrouwbaarheid van reistijd. Binnen dit kader van betrouwbaarheid heeft robuustheid dan specifiek 

betrekking op de mate waarin een wegennetwerk kan blijven functioneren bij onvoorspelbare en 

uitzonderlijke gebeurtenissen. 

In de studie wordt uitgegaan van een ruimere definitie, nl.: “Het vermogen om de geplande functie 

waarvoor het netwerk ontworpen is te blijven vervullen, ondanks verstoringen.” 

Deze ruimere definitie moet toelaten rekening te houden met de specifieke Vlaamse context (vooral de 

ruimtelijke context en met lintbebouwing) en de aard van de opdracht: het uitwerken van een 

categorisering van het wegennetwerk (dit vergt robuustheid op planniveau). Daarom wordt ook de 

invalshoek voldoende ruim genomen: de intermodale relatie (met vooral het openbaarvervoerssysteem) 

en de verschillende actoren, het marktenmodel vormt daarbij een bruikbare leidraad (met aan de 

vraagzijde de aanbieders van collectief vervoer, individuele gebruikers en de logistieke sector) evenals het 

schaalniveau van de verplaatsingen (die andere organisatievormen van het vervoer bepalen). Gezien het 

belang van de logistiek in Vlaanderen is ook het onderscheid tussen (het gebruik van de) netwerken voor 

personen en goederenvervoer van belang. 

 

  



4 | Werkblok 1: Start- en visienota en definitie robuustheid 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

1.1.1.1. SelectiemethodiekSelectiemethodiekSelectiemethodiekSelectiemethodiek    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 Selectiecriteria in 3 stappen vanuit 4 invalshoeken ................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 Basiscriteria ............................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.2.1. Trans-European Transport Networks (TEN-T) ................................ Fout! BFout! BFout! BFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.ladwijzer niet gedefinieerd.ladwijzer niet gedefinieerd.ladwijzer niet gedefinieerd. 

1.2.2. Ruimtelijke structuur ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.2.3. Huidig functioneren van het wegennetwerk ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.2.4. Werkkaart ........................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 Controlecriteria ......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.3.1. Methodiek ........................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.3.2. Gevoelige omgevingen .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.3.3. Kernen .............................................................................................. Fout! Bladwijzer nFout! Bladwijzer nFout! Bladwijzer nFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.iet gedefinieerd.iet gedefinieerd.iet gedefinieerd. 

1.3.4. Linten................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.3.5. Strenge en milde evaluatie ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 Kwaliteitseisen........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.4.1. Huidig functioneren netwerk .......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.4.2. Infrastructuur ................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.4.3. Omgevingscontext: luchtkwaliteit .................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.2.2.2. SynthesekaartSynthesekaartSynthesekaartSynthesekaart    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 Verantwoordingstabel .............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 Europese en Vlaamse hoofdwegen .......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 Regionale wegen ....................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.1. Vervoerregio Brugge ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.2. Vervoerregio Oostende ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.3. Vervoerregio Westhoek .................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.4. Vervoerregio Roeselare ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.5. Vervoerregio Kortrijk ....................................................................... Fout!Fout!Fout!Fout!    Bladwijzer niet gedefinieerd.Bladwijzer niet gedefinieerd.Bladwijzer niet gedefinieerd.Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.6. Vervoerregio Gent ........................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.7. Vervoerregio Vlaamse Ardennen.................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.8. Vervoerregio Waasland ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.9. Vervoerregio Aalst ........................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.10. Vervoerregio Antwerpen ................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.11. Vervoerregio Mechelen .................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.12. Vervoerregio Vlaamse Rand ............................................................ Fout! BladwijzerFout! BladwijzerFout! BladwijzerFout! Bladwijzer    niet gedefinieerd.niet gedefinieerd.niet gedefinieerd.niet gedefinieerd. 

2.3.13. Vervoerregio Kempen ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.14. Vervoerregio Leuven ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3.15. Vervoerregio Limburg ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 Interlokale wegen ...................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



Naar een slim, veilig en robuust wegennet | 5 

 

 

3.3.3.3. InrichtingseisenInrichtingseisenInrichtingseisenInrichtingseisen    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



6 | Werkblok 1: Start- en visienota en definitie robuustheid 

 

 

1.1.1.1. AAAALGEMENE AANPAKLGEMENE AANPAKLGEMENE AANPAKLGEMENE AANPAK     

 INHOUD VAN DE STUDIE  

De opdracht omvat het uitwerken van een voorstel voor een slim, veilig en robuust wegennet als onderdeel 

van een geïntegreerde visie op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen. 

De studie bestaat uit vijf werkblokken: 

1. Definiëring van het begrip ‘robuustheid’ 

2. Evaluatie van de bestaande wegencategorisering 

3. Uitwerking van een netwerkconcept met inrichtingsprincipes 

4. Opmaak van een synthesekaart met inrichtingseisen 

5. Casestudies over ruimtelijk impact 

De opdracht is gestart op 20 december 2017, de einddatum is vastgelegd op 31 januari 2019. 

De finaliteit van de studie is vooral het bepalen van een bijgesteld wegennetwerkconcept voor Vlaanderen, 

dat verder uitgewerkt is in een synthesekaart van de categorisering van de bovenlokale wegen. De 

specifieke rol van de secundaire wegen krijgt daarbij een bijzondere aandacht.  

 De huidige categorisering werd volgens het subsidiariteitsprincipe bindend vastgesteld in de ruimtelijke 

structuurplannen door de Vlaamse overheid, de provincies en de gemeenten. Dit gebeurde volgens de 

principes bepaald in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, zij het dat de drie subcategorieën voor de 

secundaire wegen enigszins afwijkend van dat plan door de provincies zelf gezamenlijk werden 

geformuleerd. De huidige categorisering kent een sterke doorwerking in zowel het ruimtelijk beleid 

(ruimtelijke structuurplannen, uitvoeringsplannen) als in het mobiliteitsbeleid (o.a. gemeentelijke 

mobiliteitsplannen) en wegenprojecten (ontwerprichtlijnen in Vademecums, RMC-start- en projectnota’s 

e.d.). 

 Een eerste kritiek op de bestaande categorisering is dat er een gefragmenteerd systeem is ontstaan door 

de selectie te spreiden over diverse overheden die verschillende selectiemethodes gehanteerd hebben. 

Ten tweede wordt de weggebruiker enkel met de doorwerking van de categorisering geconfronteerd waar 

wegen heringericht werden conform de inrichtingsprincipes van de categorisering. Ten slotte zijn de 

digitale kaarten van de verschillende routeplanners (zoals GPS-systemen, maar ook digitale routeplanners 

van online tools) volgens andere categorie-indelingen opgebouwd, en wint digitale routegeleiding steeds 

meer aan belang ten nadele van de klassieke bewegwijzering. Het is de vraag in hoeverre het ondertussen 

20 jaar oude concept van wegencategorisering niet geheel of ten dele voorbijgestreefd is door een aantal 

technologische ontwikkelingen op vlak van mobiliteits- en verkeersmanagement (behalve met gps- en 

aanverwante apps houdt het bijvoorbeeld geen rekening met de mogelijkheden van het tactisch 

verkeersmanagement), en of het voorbij gaat aan de veel complexere verkeerssituaties die zich in regio’s 

onder hoge verkeersdruk voordoen of die het gevolg zijn van de sterke groei van de logistiek in Vlaanderen.  
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De ambitie van Vlaanderen om tot een robuuster wegennetwerk te komen is gestoeld op drie belangrijke 

doelstellingen: het efficiënter afwikkelen van de verschillende vervoersstromen, het verbeteren van de 

doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid, en dit zowel op het hoofdwegennet als op het 

onderliggend wegennet.  

Robuustheid is het vermogen om storingen in het netwerk op te vangen en kan ingedeeld worden volgens 

drie lijnen: robuustheid van verbindingen (op conceptniveau hangt dit samen met al dan niet mogelijk zijn 

van maasdoorsnijdingen door bepaalde verkeercategorieën, rasterstructuur versus boomstructuur e.d.), 

robuustheid van reistijd (hangt uiteraard samen met maar ook met de variatie ervan ten gevolge van 

spitspatronen, voorkomen van incidenten e.d.) en er is ook robuustheid van de capaciteit (hoe kan op 

netwerkniveau een bepaalde capaciteit van verkeer verwerkt worden). Robuustheid kan ook multimodaal 

benaderd worden en past dan binnen het ‘mobility as a serviceconcept’, waartoe de in het huidige beleid 

vastgelegde principes van combimobiliteit en synchromodaliteit een aanzet zijn. De intermodale 

verknoping van de netwerken en het ruimtelijk locatiebeleid t.a.v. deze knopen spelen daarbij een rol. 

Zodoende zal in deze studie zeker de relatie moeten gelegd worden met de logistieke 

knooppuntontwikkeling en het principe van transit oriented development (TOD) dat in het BRV is 

omschreven.  

In hoofdstuk 2 wordt de definitie robuustheid verder uiteengezet, met daaropvolgend in hoofdstuk 3 van 

deze nota een uiteenzetting en verloop van een onderzoek naar wat de invloed van de wegencategorisering 

heeft gehad op de ruimte bij specifieke casussen.   
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 SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE AANPAK (DE EINDDATUM IS VERSCHOVEN TOT 31  JANUARI 2019) 
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 SAMENWERKING EN OVERLEG  

In het schema op de vorige bladzijde zijn er verschillende vormen van overleg weergegeven.  

Binnen het projectconsortium is er regelmatig overleg tussen de coördinator (UAntwerpen) en de 

deelcoördinatoren. Bilateraal overleg tussen de opdrachtgever (MOW) en het consortium vindt plaats in 

het dagelijks bestuurdagelijks bestuurdagelijks bestuurdagelijks bestuur. Tot het dagelijks bestuur behoren de leidend ambtenaar van opdrachtgever (Yves De 

Beleyr – die vanaf werkblok twee vervangen werd door Valère Donné), UAntwerpen (Dirk Lauwers) en 

MINT (Conrad De Poortere) en Patrick Maes. Naast de bespreking van specifieke zaken, worden ook de 

stuurgroep-vergaderingen voorbereid die hier kort op volgen. De besprekingen in het dagelijks bestuur 

wordt in onderling overleg ofwel in fysieke of onder vorm van conference calls of mailverkeer 

georganiseerd. Dit overleg vindt minstens maandelijks plaats.  

De studie wordt van nabij opgevolgd door een stuurgroepstuurgroepstuurgroepstuurgroep bestaande uit de departementen Beleid van 

MOW en Ruimte van Omgeving, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Vervoermaatschappij De 

Lijn en de opdrachthouder. De samenstelling van de stuurgroep is als volgt: Valère Donné en Marleen 

Govaerts (MOW), Anneleen De Smedt (AWV), Marc Nuytemans (De Lijn) en Rob Ghyselen (Omgeving), Dirk 

Lauwers en Jolien Kramer (Universiteit Antwerpen), Conrad De Poortere en Joris Adriaensen en Dimitri De 

Backer (MINT) en Patrick Maes. Er vinden tenminste twee stuurgroepen plaats per deelopdracht. Een ervan 

is afsluitend gepland aan de betrokken deelopdracht (zie schema vorige pagina).  

Vermits deelopdracht 5 parallel wordt uitgevoerd aan de deelopdrachten 1-3 wordt de bespreking van deze 

deelopdracht toegevoegd aan de stuurgroep-vergaderingen van deze drie werkblokken (zie schema vorige 

pagina).  

Er is ook een klankbordgroepklankbordgroepklankbordgroepklankbordgroep voorzien, die conform bestek het minstens een maal per deelopdracht 

vergadert. Via de klankbordgroep worden de resultaten van de evaluatie afgetoetst bij de lokale en 

provinciale besturen en wordt de haalbaarheid van de nieuwe netwerkconcepten nagegaan. De 

klankbordgroep bestaat uit: Tom Janssens (MOW), Valère Donné, (MOW), Jan De Wel (MOW), Sim Turf 

(MOW), Luc De Ryck (MOW), Lucie Pertry (AWV), Raf Van Den Broeck (AWV), Inge Gysenbergh (De Lijn), 

Ann Maurissen en Gerard Stalenhoef (Departement Omgeving), Erwin Debruyne (VVSG), Mathias De 

Beucker (VVP), Wout Baert (Fietsberaad), Bart Van Nieuwenhuyse (Expert), Joris Willems (Expert), Kristof 

Devriendt (Expert) en de leden van de stuurgroep.  

Er zijn ook een aantal specifieke werkgroepwerkgroepwerkgroepwerkgroep----vergaderingenvergaderingenvergaderingenvergaderingen gepland: enerzijds op schaal van de vijf 

provincies tijdens de deelopdracht van de evaluatie van de bestaande categorisering en anderzijds 

sectoraal (bv. aangaande vrachtvervoer) tijdens het opmaken van de nieuwe concepten.  

Tot slot  vindt er ook voldoende overleg met het kabinetkabinetkabinetkabinet van de bevoegde minister plaats. De frequentie 

en vorm van dit overleg wordt bilateraal vastgelegd worden. In het schema van de vorige bladzijde zijn drie 

momenten voorzien.  
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2.2.2.2. DDDDEFINITIE ROBUUSTHEIDEFINITIE ROBUUSTHEIDEFINITIE ROBUUSTHEIDEFINITIE ROBUUSTHEID     

RobuustheidRobuustheidRobuustheidRobuustheid is een meervoudig interpreteerbaar begrip, en kan op verschillende manieren en vanuit 

verschillende invalshoeken benaderd en gedefinieerd worden. Robuustheid wordt vaak verklaard als het 

vermogen van een systeem om storingen op te vangen en hangt daarmee nauw samen met begrippen als 

‘betrouwbaarheid’ en ‘veerkracht’. In het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt de term 

‘robuustheid’ in de context van mobiliteit slechts sporadisch gebruikt en niet aan specifieke 

beleidsdoelstellingen gekoppeld. In de werktekst van het nieuwe ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen staat 

‘robuustheid’ onder meer voor betrouwbaarheid, efficiëntie en performantie, terwijl ‘veerkracht’ in deze 

werkteksten vooral wordt gebruikt met betrekking tot ontwikkelingen inzake voertuigtechnologie zoals 

zelfrijdende auto’s en lange vrachtwagencombinaties. 

Berdica (2002) ziet het begrip robuustheid als antoniem van kwetsbaarheid van netwerken. Deze 

benadering vinden we ook terug bij Chen et al (2002), D’Este et al (2003) en Husdal (2004). Met name 

Berdica (2002) en Chen et al (2002) maken onderscheid naar betrouwbaarheid van connectiviteit, 

betrouwbaarheid van capaciteit en betrouwbaarheid van reistijd. 

- Betrouwbaarheid van connectiviteitBetrouwbaarheid van connectiviteitBetrouwbaarheid van connectiviteitBetrouwbaarheid van connectiviteit is onafhankelijk van capaciteit en intensiteit en geeft enkel aan of 

een bestemming wel of niet bereikt kan worden; 

- Betrouwbaarheid van capaciteitBetrouwbaarheid van capaciteitBetrouwbaarheid van capaciteitBetrouwbaarheid van capaciteit gaat uit van een vast vraagpatroon en geeft aan of de capaciteit onder 

wisselende omstandigheden voldoende is om de vraag te kunnen verwerken; 

- Betrouwbaarheid van reistijdBetrouwbaarheid van reistijdBetrouwbaarheid van reistijdBetrouwbaarheid van reistijd geeft aan of een bestemming binnen een bepaalde tijd bereikt kan 

worden, bij zowel variantie in vraag als variantie in aanbod. 

Hilbers (2004) geeft een verdere opdeling, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar objectieve en 

subjectieve betrouwbaarheid. Bij de subjectieve betrouwbaarheid worden de begrippen 

ervaringsbetrouwbaarheid en imagobetrouwbaarheid genoemd. Verschillende reizigers zullen reistijd en 

variantie in reistijd immers anders ervaren.  

 BENADERING VAN DE DEFINIT IE VAN ROBUUSTHEID  

Robuustheid is een relatief nieuwe term in het vakgebied dat zich met verkeer en mobiliteit bezighoudt. Er 

is de afgelopen jaren steeds meer onderzoek verricht naar de robuustheid van netwerken, waarbij de focus 

vooral lag op wegennetwerken (als subsysteem voor het totale verkeers- en vervoersnetwerk). Door 

literatuuronderzoek is gezocht naar definities van robuustheid (Berdica, 2002; Husdal, 2004; Snelder et al, 

2004; Li, 2008). Zoals eerder aangehaald is robuustheid een breed interpreteerbare term, de verschillende 

definities laten dan ook veel ruimte voor interpretatie. In het werk van Snelders et al. (2004) zijn deze 

benaderingen verzameld, en wordt een globale definitie gerapporteerd: 

“Onder robuustheid verstaan we het vermogen om de functie waarvoor het netwerk ontworpen is te 

blijven vervullen, ook in situaties die sterk afwijken van de reguliere gebruikersomstandigheden.” 

Het blijkt echter dat het geconsulteerde onderzoek het begrip robuustheid snel trechtert naar een 

operationele benadering, namelijk ‘robuustheid als aspect binnen het begrip betrouwbaarheid’, waarbij 
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betrouwbaarheid sterk gecorreleerd wordt aan reistijd. Dit is te verklaren vanuit de politieke keuzes binnen 

de landen waar de geconsulteerde papers vandaan komen1.  

In diverse onderzoeken zijn dan ook kwantitatieve indicatoren beschreven voor betrouwbaarheid en zijn 

methodes en modellen uitgewerkt (Meeuwissen, 2004). Veelal worden robuustheid en betrouwbaarheid 

direct aan elkaar gekoppeld en wordt betrouwbaarheid als belangrijkste indicator voor robuustheid 

beschouwd. Berdica (2002) lijst een overzicht op van het, tot 2002, verrichte onderzoek naar 

kwetsbaarheid van netwerken (als antoniem van robuustheid). Ook Husdal (2004) en D’Este et al. (2003) 

beschrijven verschillende onderzoeken en de daaraan gerelateerde begrippen. 

‘De betekenis van robuustheid’ 2  (KiM, 2010) beschrijft robuustheid vooral als onderdeel van 

betrouwbaarheid voor de reiziger. Betrouwbaarheid heeft daarin betrekking op de kans dat een (wegen-

)netwerk op een bepaald serviceniveau blijft functioneren onder wisselende omstandigheden, waarbij 

betrouwbaarheid wordt gedefinieerd als de kwaliteit van het systeem voor de gebruiker. Binnen dit kader 

van betrouwbaarheid heeft robuustheid dan specifiek betrekking op de mate waarin een (wegen-)netwerk 

kan blijven functioneren bij onvoorspelbare en uitzonderlijke gebeurtenissen. Het KiM verstaat onder 

onvoorspelbare en uitzonderlijke gebeurtenissen ‘incidenten’: ongevallen, wegwerkzaamheden, 

weersomstandigheden en evenementen. Volgende figuur maakt deze betekenis inzichtelijk. 

 

Figuur 1: Robuustheid als deelverzameling van betrouwbaarheid (naar KiM, 2010) 

Bovenstaande figuur is illustratief voor het debat en onderzoek rondom robuustheid en het 

begrippenkader dat hiervoor beschikbaar is. Een te snelle en eenzijdige focus op het vermijden of 

remediëren van deze onvoorspelbare en uitzonderlijke gebeurtenissen vernauwt echter het discours. 

Bovendien behandelt het grootste deel van de geconsulteerde vakliteratuur enkel de wegennetwerken, 

zonder het totale verkeers- vervoersnetwerk voor ogen te houden (waarbinnen het wegennetwerk als 

subsysteem functioneert). Dit leidt tot een te beperkte definitie van robuustheid gelet op doelstellingen 

van deze studie. De finaliteit van deze opdracht dient immers te leiden tot een bijgesteld netwerkconcept 

als onderdeel van een geïntegreerde visie op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen. 

Daarom wordt geopteerd om de definitie opnieuw samen te stellen en stelselmatig uit te breiden en 

toepasbaar te maken in functie van de onderzoeksopzet. We gaan hierbij uit van een zo eenvoudig 

mogelijke kerndefinitie, en laden deze verder op, door alle onderzochte elementen uit het 

literatuuronderzoek te hernemen en te relateren aan de specifieke Vlaamse context: 

                                                                 

1 Bijvoorbeeld Nota Mobiliteit (2004), Uitwerkingsdocument Nota Ruimte, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Nl) 
2 De betekenis van robuustheid; Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, J.A. Korteweg en S. Rienstra; juli 2010 
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“Het vermogen om de geplande functie waarvoor het verkeers- en vervoersnetwerk ontworpen is te 

blijven vervullen, ondanks verstoringen.” 

De elementen waarmee deze definitie verder opgeladen wordt zijn: 

- Planning en ontwerp van netwerken; 

- Verstoringen; 

- Betrouwbaarheid van netwerken; 

- Relevante actoren binnen robuustheid; 

- Niveaus van robuustheid; 

- Robuustheid in een bestuursmodel 

Tot slot wordt teruggekoppeld naar de verschillende beleidsopties die Vlaanderen momenteel uitwerkt. 

 PLANNING EN ONTWERP VAN NETWERKEN  

In zijn meest algemene vorm heeft het vervoerssysteem de functie om verplaatsingen mogelijk te maken. 

Het systeem is hiervoor vertaald naar een verkeers- en vervoersnetwerk. De verschillende modi zijn in dit 

verkeers- en vervoersnetwerk te begrijpen als verschillende subsystemen die met elkaar verknopen en 

gedeeltelijk dezelfde infrastructuur delen. Voor een adequate opbouw en vormgeving is het noodzakelijk 

te weten voor welk soort verplaatsingen delen van dat netwerk dienen. Het belangrijkste functionele 

onderscheid dat in de literatuur kan worden teruggevonden (met betrekking tot robuustheid), is de 

verplaatsingsafstand: een netwerk dat langeafstandsverplaatsingen mogelijk maakt ziet er immers anders 

uit en heeft een ander karakter dan een netwerk voor lokaal verkeer. Ook onderscheid tussen een netwerk 

voor personen- of goederenverkeer is opportuun, of een opsplitsing naar verplaatsingsmotief.  

Uit ‘Visie robuust wegennet ANWB’ (TNO, 2008) kunnen verschillende elementen worden gedestilleerd die 

het belang van een afstemming tussen planning en ontwerp ondersteunen, gestoeld op twee 

componenten. 

In een eerste component, de netwerkconfiguratie, dienen de principes hoe een robuust (wegen-)net is 

opgebouwd te worden beschreven. Welke verbindingen zijn nodig voor welke functie, en welke eisen 

moeten aan de verbindingen worden gesteld? 

 De tweede component zijn de netwerkelementen. Gerelateerd aan gewenste en geplande functie dienen 

de principes vast te liggen hoe netwerkelementen (knooppunten, lijnelementen, aansluitingen, oversteken, 

maar ook op- en overstapplaatsen) worden ontworpen en gedimensioneerd. 

Deze twee elementen vormen samen het aanbod, dat het vermogen van het netwerk bepaalt. 

 VERSTORINGEN  

Het vermogen van het netwerk wordt telkens beïnvloed door verstoringen. Incidenten die de 

netwerkfunctie verstoren hebben daarom steeds een gevolg voor de prestaties van het netwerk (Snelder 

et al, 2004). Er is sprake van verstoringen met kleine of grote effecten. De mate waarin een verstoring 

voorkomt, bepaalt dan ook het uiteindelijke effect. 

Kans/regelmaat x effect = impact van verstoring 
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Verstoringen die een groot effect hebben, maar zeer zelden voorkomen (bijvoorbeeld tornado’s of 

aardbevingen in Vlaanderen), hebben een kleiner effect op de betrouwbaarheid dan verstoringen die 

frequent voorkomen en daarom een redelijk effect hebben (bijvoorbeeld evenementen, incidenten, of 

regenval). 

Volgens Immers (2004) hangt het effect van de verstoring af van de eigenschappen van de verstoringen 

zelf (zoals duur en locatie), maar ook van twee andere tweederangs-effecten namelijk ‘blocking back’ en 

‘capacity drop’. 

- Blocking back (spill-back): Een incident op een knooppunt of lijnelement heeft tot gevolg dat er 

stroomopwaartse fileopbouw of stremming is. Deze opbouw kan in dergelijke gevallen ook andere 

routes blokkeren die niet overbelast zijn. In de nabijheid van verkeersknooppunten treedt dit 

verschijnsel veelvuldig op. Het blocking-back-effect kan leiden tot plotselinge en omvangrijke 

wijzigingen in de capaciteit van bepaalde relaties; 

- Capacity drop: Bij een overschrijding van de kritische dichtheid kan een significante terugval in de 

maximaal haalbare capaciteit van een lijnelement optreden. Deze gereduceerde capaciteit blijft 

voortbestaan zolang de congestie aanhoudt. Een gevolg van de capacity drop is dat de file minder snel 

oplost. Een analogie kan hierbij gevonden worden in het openbaar vervoer. Een zeer drukke tram en/of 

bus heeft meer tijd nodig om reizigers in en uit te laten stappen aan haltes. Hierdoor treedt vertraging 

op, waardoor het aantal opstappers aan de komende haltes stijgt, en de tram/bus steeds meer 

reizigers vervoert. Het gevolg is hierbij dat deze ene tram/bus steeds trager zal rijden, terwijl de 

aankomende tram/bus, omwille van minder op- en afstappers, steeds sneller zal rijden, en de 

voorgaande tram/bus uiteindelijk zal inhalen.  

Door deze tweederangseffecten kunnen verstoringen, die in principe slechts een klein effect hebben, zeer 

snel opschalen naar verstoringen met een groot effect. In het geval van het Vlaamse wegennet heeft dit te 

maken met de beoogde structuur, waarbij regionale verkeersstromen ook deels worden afgewikkeld op 

het hoofdwegennet. Hierdoor treedt er een menging van verkeerssoorten op en zijn er veel knooppunten 

op dit hoofdwegennetwerk nodig. Anderzijds is de verkeersdichtheid sterk gegroeid, waardoor steeds meer 

gebruikers geaffecteerd worden door een verstoring. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de stijgende trend van het 

aantal hinderongevallen op de drukste wegsegmenten in Vlaanderen3.  

Wilmink (2003) beschreef wat voor soorten verstoringen op de verschillende netwerken optreden en hoe 

deze zijn in te delen naar hun aard. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen regelmaat en 

voorspelbaarheid. Samenvoeging van deze aspecten leidt tot een matrix met drie dimensies: 

- Effect: kleiner of groot; 

- Regelmaat: frequent of niet-frequent; 

- Voorspelbaarheid: verwacht of onverwacht 

Rekening houdende met bovenstaande elementen kan het begrip robuustheid dan ook verder toegespitst 

worden tot overwegend reguliere situaties. 

                                                                 

3 Bron: Verkeersindicatoren 2016 
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Figuur 2:Bandbreedte van het begrip robuustheid 

Uit de kwaliteitsanalyse van het begrip robuustheid in andere landen blijkt dat deze eerder gedefinieerd 

wordt vanuit onverwachte verstoringen met een groot effect (de uitzonderingssituaties), veelal gefocust 

op de wegennetwerken. Vertrekkend vanuit de Vlaamse context en de scope van de opdracht, wordt er 

eerder gezocht naar een algemene, reguliere betrouwbaarheid van situaties over het brede 

vervoerssysteem heen. In die zin is robuustheid in de Vlaamse context ook eerder te vertalen als een mate 

van voorspelbaarheid, de mate waarin met een bepaalde zekerheid de prestatie van het verkeers- en 

vervoersnetwerk kan worden ingeschat. Hiertoe zijn volgende elementen van belang: 

- Verwachte prestatie van het verkeers- en vervoersnetwerk; 

- Variantie in prestatie (bijvoorbeeld spitsperiodes versus dalperiodes, evenementen); 

- Stabiliteit in prestatie (de mate waarin de prestatie verandert als intensiteiten stijgen of capaciteit 

daalt) 

De mate waarin deze veranderingen doorwerken in de voorspelbaarheid van de verkeersprestatie van het 

verkeers- en vervoersnetwerk, is dan te beschouwen als de robuustheid. 

 BETROUWBAARHEID VAN NETWERKEN  

Door de hoge verkeersdruk op het Vlaamse wegennetwerk zorgen de tweederangseffecten ervoor dat 

kleinschalige verstoringen (verwacht zoals reguliere spitsen of onverwacht zoals kleinschalige incidenten) 

vaker resulteren in een groot effect. Ook openbaar vervoer en in mindere mate fietsers kunnen hiervan 

hinder ondervinden. Immers et al (2009) geven aan dat het verder concentreren van het verkeer op het 

hoofdwegennet de kwetsbaarheid van dit netwerk verder zal doen toenemen. Om tot een robuust netwerk 

te komen zou elke soort verplaatsing volgens hen op een eigen netwerk(stelsel) moeten kunnen worden 

afgewikkeld.  

Dezelfde stelling vinden we terug in de ARKO-methodiek, een casestudie van de Amsterdamse regio. Hierbij 

is een wanverhouding waargenomen van een netwerkstructuur welke niet meer past bij de huidige en 

toekomstige ruimtelijke en economische structuur van de verstedelijkte regio waar wonen, werken en 

voorzieningen gespreid worden over grotere gebieden met relatief lage dichtheid. Deze wanverhouding uit 

zich vooral in een sterk gewijzigde rol van het autosnelwegennet rond Amsterdam. Dit hoofdwegennet was 
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oorspronkelijk bedoeld voor (toen relatief schaarse) verplaatsingen tussen stedelijke gebieden over langere 

afstand. Hierbij werd de ontsluiting van kleine kernen in het tussenliggende gebied meegenomen.  

De sterke verstedelijking van die tussengebieden en de daaraan gekoppelde groei van verplaatsingen op 

een regionaal schaalniveau is niet gevolgd door de ontwikkeling van een regionaal wegennet met een 

regionale maaswijdte. Tegelijkertijd bleef de ontwikkeling van een regionaal OV-netwerk achter. Dit 

regionale verkeer, over relatief korte afstand, wordt daarom ook afgewikkeld op het relatief grofmazige 

autosnelwegennet. Het autosnelwegennet rond Amsterdam wordt daarom voor een aanzienlijk deel 

gebruikt voor het afwikkelen van korte ritten, aangezien er vaak geen alternatieve route of vervoerswijze 

voorhanden is. Bovendien wordt het lange-afstandsverkeer over hetzelfde netwerk afgewikkeld. Vanuit 

historisch perspectief is dit te verklaren aangezien de belangrijkste verkeersstromen worden afgewikkeld 

over de wegen met het hoogste veiligheids- en afwikkelingsniveau. In gebieden met een relatief lage 

verkeersdichtheid is dit overigens nog steeds goed verdedigbaar. 

Bovenstaande vertoont sterke gelijkenissen met de situatie in de Vlaamse ruit. De Vlaamse 

wegencategorisering is qua netwerkopbouw gestoeld op drie principes: 

- Het hoofdwegennetwerk als samenhangend raster of netwerk van radialen en driehoeken; 

- Het regionale netwerk (secundaire wegen en de ontsluitende primaire wegen) voornamelijk als 

ontsluitend netwerk naar dit hoofdwegennetwerk. Het secundaire wegennetwerk is dan ook 

voornamelijk te begrijpen als een boomstructuur; 

- Het lokale netwerk vormt dan weer een eigen samenhangend raster. 

De keuze om het secundaire netwerk te beschouwen als een ontsluitend netwerk naar het hoofdwegennet 

is legitiem. Het hoofdwegennet is goed uitgebouwd en heeft een hoog veiligheids- en afwikkelingsniveau. 

Bovendien zorgde de specifieke Vlaamse context ervoor dat het historisch gegroeide regionale 

verkeersnetwerk niet kon voldoen aan minimale vereisten voor verkeersleefbaarheid en 

omgevingscapaciteit (onder andere door de lintbebouwing). 

De sterke stijging van de verkeersdrukte heeft echter tot een sterke congestietoename op dit 

hoofdwegennet geleid. Hierdoor schaalt regionaal autoverkeer vaak terug tot op het lokale 

verkeersnetwerk om haar verplaatsingen mogelijk te maken, met sluipverkeer en congestie op het 

regionale en lokale netwerk tot gevolg. Aangezien dit lokale verkeersnetwerk ook wordt gebruikt door het 

openbaar vervoer ondervindt zij hiervan een ernstige impact op reissnelheid en betrouwbaarheid. 

Binnen het onderzoeksproject ‘Integraal regionaal vervoerssysteem’ (IRVS)4 is onderzocht welke kansen, 

mogelijkheden en effecten kunnen optreden bij een integrale benadering van een regionaal 

personenvervoerssysteem. Eén van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is dat een belangrijk deel van 

de files op het (Nederlandse) nationale hoofdwegennet wordt veroorzaakt door regionaal verkeer. 

Regionale wegen- en openbaarvervoersnetwerken zijn vaak incompleet, onsamenhangend en sterk 

verweven met nationale en lokale netwerken. In die zin sluit de probleemstelling van deze studie goed aan 

bij de Vlaamse situatie. 

Hiertoe poneert het een visie op de totaalstructuur van het verkeers- en vervoersnetwerk, zoals de kernen 

die verbonden moeten worden, de schaalniveaus die worden onderscheiden… Geografische 

                                                                 

4 IRVS: Ontwerpmethodiek voor een integraal regionaal vervoerssysteem; Theorie, toepassing en effecten; TNO, augustus 2002 
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schaalniveaus vormen de grondslag voor de ontwerpmethodiek. Hieraan gekoppeld is een functionele 

indeling in vervoerssystemen gehanteerd, gericht op het nationale en regionale schaalniveau, en een 

onderverdeling naar individuele en collectieve subsystemen. 

Een belangrijk standpunt dat de studie inneemt is dat verkeers- en vervoersnetwerken in eerste instantie 

worden ontworpen op basis van kwaliteitsaspecten, en pas daarna op capaciteit. Bij kwaliteit gaat het om 

zaken als snelheid, betrouwbaarheid en comfort, maar ook om de toe te passen benuttings- en 

beprijzingsconcepten. De studie stelt dan ook dat een acceptabele verhouding tussen het gebruik en de 

capaciteit van de infrastructuur/dienst een noodzakelijke voorwaarde is, maar dat deze in principe los staat 

van het gewenste kwaliteitsniveau. In de gangbare praktijk wordt echter vaak primair een 

capaciteitsbenadering toegepast waarbij de overige kwaliteitsaspecten onvoldoende aandacht krijgen. 

Ten slotte wordt de visie geponeerd dat de subsystemen van auto en openbaar vervoer elkaar zoveel 

mogelijk aanvullen, in plaats van dat zij elkaar beconcurreren. 

 

Figuur 3: Functionele indeling in individuele en collectieve vervoerssystemen, gekoppeld aan 

geografische schaalniveaus 

Bovenstaande figuur geeft de functionele indeling in individuele en collectieve vervoerssystemen, als 

subsystemen van het totale vervoerssysteem, weer, gekoppeld aan geografische schaalniveaus zoals ze in 

IRVS is bepaald. Hierbij blijkt dat door alle mogelijke systemen met elkaar te kruisen, een functionele 

indeling ontstaat. Er zijn unimodale toegangspunten die individuele subsystemen (zoals opritten aan het 

hoofdwegennet) aan elkaar binden, of collectieve subsystemen (zoals stations). Daarnaast zijn er 

multimodale toegangspunten die individuele en collectieve subsystemen verknopen (zoals Park and Ride). 

De vaststelling van deze toegangspunten vormt het centrale uitgangspunt van deze ontwerpmethodiek, 

waarbij het grondprincipe geldt dat het vervoerssysteem van hoger schaalniveau de locatie bepaalt van 

verknopingen met een lager schaalniveau. Hoe hoger het schaalniveau, hoe minder toegangspunten in een 

bepaald gebied. 
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 RELEVANTE ACTOREN BINNEN ROBUUSTHEID  

Omgaan met robuustheid betekent ook inzicht krijgen in de verschillende actoren die elk niveau baat 

hebben bij robuustheid. Het marktenmodel van verkeer en vervoer is hierbij een leidraad om inzicht te 

krijgen in deze verschillende actoren. 

 

Figuur 4: Marktenmodel van verkeer en vervoer 

Grofweg kunnen actoren opgesplitst worden in twee categorieën. Enerzijds zijn er actoren die het speelveld 

betreden vanuit de aanbodszijde welke zich aansluiten bij de drie verschillende markten, anderzijds actoren 

vanuit de gebruikerszijde, met een relatie tot de verkeerspatronen. 

2.5.1. AANBO DSZ IJDE  

Actoren aan de aanbodszijde proberen de vraag te sturen. Op het niveau van de verschillende actoren. 

Het niveau van ruimtelijke planning ruimtelijke planning ruimtelijke planning ruimtelijke planning is actief in de verplaatsingsmarkt, en garandeert de bereikbaarheid en 

leefbaarheid van ruimtelijke entiteiten. Deze actoren hebben baat bij een strategische robuustheid, waarbij 

afstemming wordt gezocht tussen het activiteitenpatroon en de netwerkstructuur. 

Het niveau van mobiliteitsmobiliteitsmobiliteitsmobiliteitsplanningplanningplanningplanning is actief in de vervoermarkt, en ontwerpt en houdt de netwerken in 

stand. Focus ligt hierbij op de gevolgen van de relatie tussen mobiliteit en ruimte (bijvoorbeeld de BREVER-

wet), en het vrijwaren van de omgevingscapaciteit. Maatregelen zoals mobiliteitsmanagement (modal 

shift, spits mijden) en nieuwe vormen van mobiliteit vinden hier hun plaats. Deze actoren hebben belang 

bij een tactische vorm van robuustheid.  

Het meest operationele niveau wordt ingevuld door infrabeheerdersinfrabeheerdersinfrabeheerdersinfrabeheerders, die actief zijn in de verkeersmarkt. Zij 

verzorgen het fysieke en operationele beheer van de infrastructuur. Elementen waar robuustheid van 

belang zijn onder andere het economische en financiële beheer, verkeersveiligheid, de omgevings- en 

verkeerstechnische capaciteit. Deze operationele robuustheid wordt verder geconcretiseerd door 

afstemming te zoeken tussen vraag en aanbod, het toepassen van inrichtingseisen, en het voorzien van 

reservecapaciteit. Ook verkeersmanagementmaatregelen zoals het flexibiliseren van bestaande capaciteit 

hoort hierbij. 

Deze drie niveaus van actoren proberen de verkeers- en vervoersvraag te sturen, elk op een verschillend 

niveau. 
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2.5.2. GEBR UIKER SZIJ DE  

De gebruikerszijde is binnen het marktenmodel toe te wijzen aan de verkeerspatronen.  

Een eerste groep van actoren zijn de aanbiederaanbiederaanbiederaanbiederssss    van collectief vervoervan collectief vervoervan collectief vervoervan collectief vervoer, bijvoorbeeld De Lijn. Voor de 

operationele uitvoering van het openbaar vervoer is met name een commerciële reissnelheid en 

betrouwbaarheid van groot belang. Ook financiële aspecten horen hierbij, aangezien het niet kunnen 

uitvoeren van een performante en betrouwbare dienstregeling impact heeft op de kostprijs van openbaar 

vervoer. 

Een tweede groep actoren zijn actoren in de logistieke brancheactoren in de logistieke brancheactoren in de logistieke brancheactoren in de logistieke branche. Verladers betrekken steeds meer de 

logistiek in hun grondstoffenbeheer. Logistieke dienstverleners zorgen voor bundeling en overslag van 

goederenstromen.  

De derde groep actoren is de individuele gebruikerindividuele gebruikerindividuele gebruikerindividuele gebruiker. Door de veelheid en verscheidenheid aan gebruikers 

kent deze groep een sterke complexiteit. De verschillende individuele gebruikers spelen op verschillende 

gebruikersniveaus (Multi level) en zijn niet te herleiden tot een homogene groep (Multi actor). In het kader 

van betrouwbaarheid is het noodzakelijk om de gebruikersvragen integraal te bekijken. Hierdoor is het 

noodzakelijk te kijken naar verplaatsingspaden en -routes, louter dan te focussen op enkele verplaatsingen. 

Het is een groep actoren die veel belang hecht aan informatie, zowel voor de reis (welke reis/welke modi) 

als tijdens de reis (welke route/overstapmogelijkheden). Het is ook een groep actoren die gebruik kan 

maken van een steeds grotere groep nichemarkten zoals park and ride/park and bike (om combimobiliteit 

te stimuleren), Mobility as a Service, of kan kiezen voor deelsystemen. 

Deze drie onderscheiden gebruikersgroepen hebben belang bij keuze. 

2.5.3. SOOR TE N VE RKEE R  

In functie van netwerkopbouw is het van belang de verschillende gebruikers op te delen. In de ARKO-

methodiek wordt onderscheid gemaakt naar doorgaand en extern verkeer, regionaal verkeer en lokaal 

verkeer. 

Doorgaand en extern verkeerDoorgaand en extern verkeerDoorgaand en extern verkeerDoorgaand en extern verkeer is verkeer wat geen relatie heeft met de regio. Dit verkeer rijdt als het ware 

door de regio heen, en bestaat hoofdzakelijk uit zakelijk en goederenverkeer. Zij hechten belang aan een 

hoge reissnelheid en betrouwbaarheid. Bovendien hebben zij baat bij een rustige en comfortabele 

reisroute. In functie van robuustheid van het individuele vervoerssysteem is de maaswijdte hier van een 

zeker belang. Dit verkeer bevindt zich op structuren die een verbindende functie hebben tussen 

grootschalige kernen. Immers (2011) legt de omrijfactor vast op 1,7. Binnen de IRVS-methodiek wordt 

aangegeven dat maaswijdte geen zelfstandig te kiezen grootheid is, maar deze volgt uit het aantal kernen, 

de ontsluitingsruimte en de maximale omrijfactor. Alleen voor netwerken binnen een aaneengesloten 

stedelijk gebied wordt de maaswijdte relevant. 
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Regionaal verkeerRegionaal verkeerRegionaal verkeerRegionaal verkeer is verkeer over een relatief korte afstand (10-40 km5). Dit type verkeer heeft diffuse 

motieven en geografische patronen. Een typevoorbeeld hiervan is woon-werkverkeer (dat spitsgevoelig is). 

Regionaal verkeer hecht meer belang aan doorstroming dan aan absolute snelheid. Op een betrouwbare 

manier het einddoel bereiken is belangrijker dan er sneller aan te komen. Het totale verkeers- en 

vervoersnetwerk dat noodzakelijk is voor deze verkeersgroep is door de afstandsklasse en de diffuse 

motieven relatief fijnmazig. 

Lokaal verkeerLokaal verkeerLokaal verkeerLokaal verkeer is verkeer op zeer korte afstanden (>10 km). Het heeft belang bij een zeer fijn netwerk. 

Hierbij kan de vraag gesteld worden in hoeverre netwerkinstandhouding voor gemotoriseerd verkeer door 

middel van rasters wenselijk is, en of er voor deze modus op lokaal niveau niet beter naar boomstructuren 

geëvolueerd kan worden in functie met het vrijwaren van bijvoorbeeld woongebied. De fijnmazigheid van 

een rasterstructuur kan dan ingevuld worden door een netwerk voor fiets- en voetgangersverplaatsingen. 

Hierbij dient de opmerking te worden gemaakt dat elk type verkeer ooit lokaal verkeer wordt in de buurt 

van vertrek- of aankomstlocatie. 

Uiteraard dient voor elk van deze gebruikersgroep de opsplitsing te gebeuren naar verschillende modi en 

subsystemen. 

Binnen de IRVS-methodiek is bovenstaande opdeling van de verschillende gebruikersgroepen verder 

gedetailleerd, en wordt er per schaalniveau tevens een gewenste snelheid (als kwaliteitseis) geformuleerd. 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de IRVS-methodiek, maar geactualiseerd en aangepast aan de Vlaamse 

context. 

 

Tabel 1: Gebruikersgroepen volgens schaalniveau met gewenste snelheid 

  

                                                                 

5  In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt afhankelijk van de bebouwingsdichtheid voor het hoofdwegennet een 

maaswijdte van maximaal ongeveer 40 km voorgesteld. Bij grotere maaswijdtes kan een primaire weg type I geselecteerd worden 

om de maas te doorsnijden. 40 km wordt daarom gehanteerd als bovengrens voor regionaal verkeer. 

Individueel eigen vervoer Individueel vervoerdienst Collectief eigen vervoer Collectieve vervoerdienst

< 10 km/u            

buurt, lokaal

I-0                                      

Lopen, scootmobiel
- - -

10-30 km/u       

kern of stadsdeel, 

lokaal

I-1                                           

Fiets of e-bike, 

gemotoriseerd verkeer op 

lokaal wegennet

ID-1                                

Deelfiets, deelauto of 

taxi op lokaal wegennet

CE-1                       

Carpoolen op lokaal 

wegennet

C-1                                

Stadsbus, tram

30-70 km/u 

agglomeratie, 

bovenlokaal/ 

regionaal

I-2                                         

Speed pedelec, 

gemotoriseerd verkeer op 

lokaal en secundair 

wegennet

ID-2                               

Deelauto of taxi op lokaal 

en secundair wegennet

CE-2                        

Carpoolen op lokaal en 

secundair wegennet

C-2                            

Streekbus, (pre)metro,           

L/S-trein

70-200 km/u 

gewestelijk, 

nationaal

I-3                                 

Gemotoriseerd verkeer 

op primair en 

hoofdwegennet

ID-3                              

Deelauto of taxi op 

primair en 

hoofdwegennet

CE-3                      

Carpoolen op primair 

en hoofdwegennet

C-3                                           

IC-trein

> 200 km/u 

internationaal
- - -

C-4                 

Hogesnelheidstrein, 

vliegtuig

Organisatievorm
Schaalniveau
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 BELEIDSOPTIES VLAANDEREN  

De definitie van robuustheid dient te kaderen binnen de verschillende beleidsopties die de Vlaamse 

overheid heeft geformuleerd. 

2.6.1. BASIS BERE IK BAARHE ID  

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘Met basisbereikbaarheid naar een 

efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoetkomt aan de globale en 

lokale vervoersvraag’ goed. Met deze beslissing werd het concept basisbereikbaarheid nader 

geconcretiseerd. 

De Vlaamse overheid wenst een geïntegreerd vervoerssysteem op te zetten om de basisbereikbaarheid te 

realiseren. Dit op basis van combimobiliteit, aangezien een aanbod van stads- en streekvervoer niet langer 

op zichzelf staat maar deel uitmaakt van het globale mobiliteitsnetwerk. Basisbereikbaarheid is 

gedefinieerd als het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een 

vraaggericht systeem met optimale inzet van de beschikbare middelen. 

Een goede afstemming binnen een transparant opgebouwd en gelaagd netwerk is cruciaal. Hierbij staat de 

uitwerking van een sterk en frequent kernnet over verschillende modi centraal. Door middel van gerichte 

en elkaar versterkende investeringen kan dit hertekende kernnet vervolgens geoptimaliseerd worden waar 

nodig. Complexe, globale investeringsprojecten in dit kader worden geïntegreerd aangepakt. 

Binnen de vervoerregio’s, bestaande uit meerdere gemeenten, wordt de afstemming op de vervoersvraag 

ontwikkeld. Er wordt een modusonafhankelijke, lokale mobiliteitsregie georganiseerd, waarbij de 

vervoerregio instaat voor de bottom-up bewaking, sturing en de evaluatie van de basisbereikbaarheid. De 

vervoerregio heeft een grote vrijheid om de basisbereikbaarheid aanvullend op en ter versterking van het 

top-down bepaalde en vastgelegde kernnet te regisseren. 

Basisbereikbaarheid brengt 4 vervoerslagen samen. Elke vervoerslaag binnen dit geïntegreerde 

vervoerssysteem heeft een eigen rol, waarbij de verschillende vervoerslagen optimaal op elkaar worden 

afgestemd: 

- Het treinnet is de ruggengraat van het internationaal, intergewestelijk en interregionaal openbaar 

vervoer; 

- Het kernnet zorgt voor het openbaar vervoer op de grote assen, waarbij bussen en trams de grote 

woonkernen met elkaar verbinden, centraal gelegen attractiepolen aandoen en voorsteden met 

andere steden verbinden. Het kernnet is een geïntegreerd dienstregelingenpakket van onderscheiden 

lijnen en lijnenbundels; 

- Het aanvullende net vult met ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten het kernnet 

aan en zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet (feederfunctie). Ook zogenaamde 

functionele ritten, woon-werk- en woon-schoolvervoer dat specifiek tijdens de spitsuren rijdt, maakt 

deel uit van dit net; 

- Vervoer op maat tenslotte zorgt voor een efficiënte invulling van de lokale vervoersvraag. Het kan 

hierbij gaan om lokale, al dan niet private, initiatieven ter ondersteuning van het kernnet. We denken 

hierbij aan bijvoorbeeld de buurtbus of taxi’s. Ook het doelgroepenvervoer, het lokaal vraagafhankelijk 
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net, het leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs, deelmobiliteit, enzoverder, horen onder deze 

categorie thuis. 

In de loop van 2018-2019 worden de vier niveaus voor de nieuwe structuur verder beschreven door MOW 

en wordt een selectie van het kernnet en aanvullend net doorgevoerd. 

2.6.2. ITS-A CTIEPLA N VLAA NDE REN  

Rond dit actieplan was bij de opmaak van de startnota nog geen informatie beschikbaar. 

 ROBUUSTHEID IN EEN BESTUURSMODEL  

Voorgaande punten geven de complexiteit weer van het opbouwen van systemen en netwerken. Door de 

meerlaagse benadering van het begrip vervoerssystemen en -netwerken wordt het begrip steeds 

complexer. Verschillende subsystemen kunnen uit elkaar voortkomen maar ook elkaars concurrenten zijn 

(bijvoorbeeld openbaar vervoer vs. autonetwerken). Deze subsystemen kunnen jarenlang goed naast 

elkaar opereren, maar de laatste jaren raken zij onderling vervlochten. Zij concurreren enerzijds om ruimte, 

milieugebruik of overheidsmiddelen, anderzijds dienen zij voor reizigers als terugvaloptie als één 

subsysteem faalt. Robuustheid kan dan beschouwd worden als het zoeken naar restcapaciteit binnen het 

subsysteem intern, maar ook als het zoeken naar restcapaciteit in een ander subsysteem (dat normaal 

gezien concurreert). Dit zoeken naar restcapaciteit kunnen we beschouwen als adaptieve capaciteit. 

Er zijn twee variabelen die deze adaptieve capaciteit in een bestuursmodel beschrijven. De eerste variabele 

is stabiliteit of exploitatie: een stabiele exploitatie beschrijft een netwerk dat te allen tijde voldoet aan haar 

systeemvereisten. Met andere woorden, er is altijd voldoende restcapaciteit aanwezig binnen één 

subsysteem zodat er niet teruggevallen hoeft te worden op andere subsystemen. Aan de andere zijde van 

het spectrum staat exploratie. Exploratie beschrijft de veranderingen in het systeem. 

Een kwetsbaar netwerk is een netwerk dat enerzijds niet stabiel is, maar ook de veranderingscapaciteit 

ontbeert om duurzaam om te gaan met verstoringen. Deze onstabiliteit binnen het begrip van adaptieve 

capaciteit kan worden opgelost door het toevoegen van extra capaciteit binnen het subsysteem. Dit 

betekent dat het subsysteem an sich stabieler wordt, maar ook meer rigide. Sprekend voorbeeld hiervan is 

het toevoegen van extra wegcapaciteit dat bestaande mobiliteitspatronen bestendigt dan wel versterkt. 

Hierbij dient tegelijkertijd de bedenking te worden geformuleerd dat bij een verdere groei van de 

mobiliteitsvraag deze toegevoegde capaciteit ook zal worden ingenomen en er dus opnieuw een 

capaciteitstekort ontstaat. 

Adaptieve capaciteit kan echter ook gevonden worden door de restcapaciteit van andere subsystemen te 

gaan gebruiken. De restcapaciteit wordt dan gevonden door flexibel met de verschillende netwerken om 

te gaan. Dit kan bijvoorbeeld een systeem van wegennetwerken zijn dat bij een capaciteitstekort kan 

terugplooien op het openbaar vervoer.  De stabiliteit van het eigen subsysteem verbetert niet, maar het 

uiteindelijke doel kan wel worden gehaald. Een bedreiging kan geformuleerd worden wanneer beide 

subsystemen allebei flirten met de systeemvereisten, en er niet voldoende restcapaciteit gevonden kan 

worden. 

Een robuust vervoerssysteem combineert beide benaderingen: enerzijds voldoende restcapaciteit om te 

voldoen aan de meest courante vraag, anderzijds snel bijkomende capaciteit die ingezet kan worden vanuit 

andere subsystemen. Onderstaande figuur geeft inzicht in deze benaderingen. 
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Figuur 5: Robuustheid in functie van exploitatie en exploratie, bron: MINT 2018 

 DEFINIT IE ROBUUSTHEID  

Uit voorgaande is gebleken dat het literatuuronderzoek geen bevredigende definitie voor robuustheid 

opleverde die in de Vlaamse context kan worden toegepast. Er is dan ook geopteerd de definitie opnieuw 

samen te stellen, op basis van een kerndefinitie en deze verder op te laden met de verschillende elementen 

die een invloed uitoefenen op robuustheid. 

De kerndefinitie zoals geformuleerd is: 

“Het vermogen om de geplande functie waarvoor het verkeers- en vervoersnetwerk ontworpen is te blijven 

vervullen, ondanks verstoringen.” 

Het robuust netwerk maakt een functioneel onderscheid tussen de verschillende types van gebruikers, 

zoals schaalniveau, personen- en goederenverkeer, verplaatsingsmotief en uiteraard ook modi. Het 

robuuste netwerk streeft naar een algemene, reguliere betrouwbaarheid, waarbij het netwerk op een 

voorspelbare manier functioneert, en waarbij met een bepaalde zekerheid de prestatie van het netwerk 

kan worden ingeschat.  

Uit de geconsulteerde literatuur blijkt dat in functie van een robuust wegennet zowel het hoofdwegennet 

als het regionale netwerk als (afzonderlijke) samenhangende rasters beschouwd dienen te worden. Het 

lokale netwerk kan dan weer ingeschaald worden als een boomstructuur, om ongewenste effecten zoals 

sluipverkeer en congestie te vermijden. In gebieden met een lage verkeersdichtheid blijft de historische 

benadering om ook het regionale verkeersnetwerk als boomstructuur te benaderen trouwens perfect 

verdedigbaar. In deze studie onderzoeken we verder hoe het netwerk robuust kan worden benaderd en 

zal een hieraan aangepaste netwerkstructuur worden voorgesteld, en wordt verder onderzocht in welke 

mate delen van het lokale wegennet op regionaal niveau ingezet kunnen worden.  

Tot slot betekent een robuust netwerk niet dat er ten allen tijde voorzien moet worden in een onbeperkte 

restcapaciteit binnen één subsysteem van het verkeers- en vervoersnetwerk (bijvoorbeeld het wegennet) 

om te gaan met verstoringen. Restcapaciteit kan immers ook gevonden worden door gebruik te maken van 

adaptieve capaciteit van andere subsystemen (bijvoorbeeld het openbaar vervoernet).  
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3.3.3.3. CCCCASESTUDIESASESTUDIESASESTUDIESASESTUDIES     

Om zicht te krijgen op de relatie tussen de categorisering van een weg en de ruimtelijke ontwikkelingen 

langs deze weg, worden tien cases bestudeerd. Voor deze cases wordt nagegaan in hoeverre de 

categorisering en de effectieve wijziging herinrichtingen van het wegennet verband houden met een 

gewijzigd ruimtelijk programma langsheen deze wegen. Meer in het bijzonder worden eventuele 

wijzigingen in de ruimtelijke activiteiten in relatie gebracht met de gewijzigde bereikbaarheid en/of 

leefbaarheid. 

Drie situaties zijn onderzocht om tot een evaluatie te komen welke wegen geselecteerd worden:  

1. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen heeft bij de selectie van de primaire wegen II er telkens voor 

gezorgd dat elk stedelijk gebied, of het nu een grootstedelijk, regionaalstedelijk of kleinstedelijk gebied 

betreft, wordt ontsloten door één (bij kleinstedelijke gebieden) of meerdere (bij een aantal 

regionaalstedelijke of grootstedelijke gebieden) primaire wegen type II. Hieraan gekoppeld moesten 

nieuwe regionale bedrijventerreinen of voorzieningen uitsluitend en rechtstreeks ontsluiten op deze 

primaire wegen of tenminste op een secundaire weg, indien harde sectorale randvoorwaarden geen 

ontsluiting toelieten op een primaire weg. 6  Voor de niet-stedelijke economische knooppunten 

volstond eveneens een ontsluiting op een secundaire weg. In principe is het mogelijk om voor elk 

stedelijk gebied (via de goedgekeurde RUP’s van de afbakening stedelijke gebieden) of bij elk niet-

stedelijk economisch knooppunt na te gaan of deze koppeling in de praktijk is gebeurd. Aangezien dit 

echter een dwingende voorwaarde is, noodzakelijk voor de goedkeuring van deze RUP’s, lijkt ons een 

dergelijke oefening niet relevant voor deze studie. 

2. Een aantal belangrijke regionale verbindingswegen werden niet opgenomen als primaire weg in het 

RSV (omdat ze niet pasten in het netwerk uitgaande van een boomstructuur) en werden aldus 

gedowngraded en in de provinciale structuurplannen (meestal) geselecteerd als secundaire weg. 

Sommige ervan werden ook heringericht, waarbij de autobereikbaarheid en doorstroming van het 

gemotoriseerd verkeer niet langer centraal stond en ruimte werd gegeven aan fietser en voetganger, 

en dikwijls ook aan het openbaar vervoer. Voorbeelden hiervan zijn : 

- N21 Brussel – Kampenhout – Haacht 

- N78 Maasmechelen – Maaseik 

- N10 Mortsel – Lier - Heist-op-den-Berg 

- N8 Ronse – Brakel – Ninove 

- N36 Izegem - Harelbeke 

3. Een aantal “steenwegen” hadden oorspronkelijk een verbindende functie op Vlaams niveau. Deze 

functie werd al geruime tijd overgenomen door een autosnelweg (hoofdweg). Sommige ervan bezitten 

wel nog steeds een ruim wegprofiel (2x2 of 3x1 rijstroken) en zijn op verschillende plaatsen uitgegroeid 

tot duidelijke baanwinkellinten. Enkele ervan werden aangepakt als doortocht met aandacht voor de 

zachte weggebruikers en het openbaar vervoer. Voorbeelden van dergelijke wegen zijn legio  

                                                                 

6 Een voorbeeld hiervan is Diksmuide, waar de bescherming van de Ijzer- en de Handzamevallei op het vlak van landschap en natuur 

een rechtstreekse ontsluiting van het nieuwe regionaal bedrijventerrein op de primaire weg N369 verhinderde en gekozen werd 

voor een locatie langsheen de secundaire weg N35. 
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- N50 Kortrijk – Brugge 

- N70 Gent - Antwerpen 

- N2 Brussel – Leuven 

- N12 Antwerpen – Turnhout 

- N2 Hasselt – Bilzen 

- ….. 

Er worden uit de laatste twee categorieën tien cases geselecteerd, waarbij gekeken wordt naar een 

wegsegment dat sinds de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen in 1997 door AWV werd 

heringericht conform de inrichtingsprincipes voor secundaire wegen te kiezen. En anderzijds een nog niet 

heringericht segment op dezelfde weg te bekijken, om een vergelijking mogelijk te maken tussen de twee. 

Voor de verschillende gekozen cases zullen de ruimtelijke ontwikkelingen sinds de herinrichting of in het 

geval het segment (nog) niet werd heringericht, sinds 1997 worden geanalyseerd. Deze analyse zal 

gebeuren aan de hand van verschillende parameters. Deze parameters worden allen bekeken bij elke case, 

maar zullen bij de cases een verschillend aandeel hebben. Allereerst zal de doorvoering van de 

gedowngrade weg worden geanalyseerd en in beeld gebracht, en daarna de daarnaast liggende ruimte. 

Deze zal bekeken worden met betrekking tot bebouwing zoals bijvoorbeeld leegstand, nieuwe bebouwing, 

restauratie etc. Er wordt ook gekeken naar bijkomend beleid wat gevoerd wordt met specifieke betrekking 

tot de invoering van de categorisering, zoals bijvoorbeeld parkeerbeleid of stimuleren van (klein)handel.  

Deze gegevens worden in verband gebracht met de evolutie van mobiliteit, zoals verkeersintensiteiten 

(tellingen), reistijden en doorstroming openbaar vervoer. Ofwel is de analyse op te splitsen in activiteit op 

en rond de secundaire weg, en deze worden met elkaar verbonden. De resultaten worden per case 

verwerkt in een fiche met de relevante parameters en een korte beschrijvende en concluderende tekst.  

Er is gekozen om de N10 Mortsel-Lier te nemen als start-case waarbinnen een meer vaste vorm wordt 

gezocht om deze en de volgende cases te analyseren. De N10 is een klassieke steenweg welke komende 

vanuit Antwerpen (via N1) doorloopt tot Lier. Deze steenweg had oorspronkelijk een verbindende functie 

tussen deze steden. Nu is deze functie overgenomen door de E313 (en de E19). Daarnaast heeft ook de 

R11 een belangrijke dragende functie voor het verkeer in de regio. De herinrichting van de N10 in Mortsel 

betreft een omvorming van een 2x2 naar 2x1, en daarbij werd er ingezet op openbaar vervoer. Met name 

werd een tramlijn doorgetrokken vanuit Antwerpen tot Boechout. De herinrichting bestaat uit een 

compleet gebiedsontwerp van gevel tot gevel. Deze veranderingen hadden als doel de leefbaarheid, 

veiligheid, bereikbaarheid en doorkruisbaarheid van het gebied te verbeteren. Om dit te bereiken is de N10 

opgedeeld in verschillende deelgebieden waarbij de Statielei (centrum Mortsel) de grootste verandering 

heeft ondergaan. Aangezien het lastig is eenduidige gevolgen van de herinrichting te verbinden aan 

ruimtelijke ontwikkelingen zal voor de evaluatie niet enkel gebruik gemaakt worden van een aantal 

parameters (hierboven genoemd), maar zullen ook objectieve kwalititatieve gesprekken met 

beleidsmedewerkers (zoals de gemeentelijk mobiliteitsambtenaar en stedenbouwkundig ambtenaar) 

plaatsvinden.  
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Figuur 6: Analyse herinrichting op basis van foto’s (Bron foto’s: google streetview) 
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