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1 INLEIDING 

Binnen deze opdracht wordt de simulatie van de R2 in de omgeving van Antwerpen geactualiseerd en uitgebreid. 

Er werd zowel voor een ochtendspits als een avondspits een representatieve dag geselecteerd waarvan de 

intensiteiten gebruikt werden ter kalibratie van de matrices. Zowel de opbouw, duur als omvang van de congestie 

werden in detail geanalyseerd en overgenomen in de simulatie. 

Voorliggend rapport beschrijft de opmaak van het model, de kalibratie ervan en het overzicht van de resultaten van 

de referentietoestand. 
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2 VRAAGSTELLING 

Doel van de opdracht is te komen tot een geactualiseerde microsimulatie van de R2 vanaf het knooppunt Beveren 

met de E34 tot het knooppunt Antwerpen-Haven met de A12. Het basisjaar van deze simulatie is 2017. 

3 BESCHRIJVING MICROSIMULATIEMODEL 

HOOFDWEGENNET R2 ANTWERPEN (BASISJAAR 2017) 

3.3 OPMAAK HOOFDWEGENNET R2 ANTWERPEN 

Het gemodelleerde snelwegennetwerk omvat de R2 vanaf het knooppunt Beveren tot en met het knooppunt 

Antwerpen-Haven. De A12 wordt in het netwerk opgenomen vanaf Stabroek tot voor het complex Berendrecht. De 

E34 wordt in het netwerk opgenomen vanaf het complex Melsele tot voor het complex Verrebroek. 

 

Figuur 1- Overzicht van het netwerk van de microsimulatie hoofdwegennet R2 Antwerpen (basisjaar 2017)  

Op basis van luchtfoto’s, plannen en kennis van het terrein werd de aansluiting van elke in- en uitvoegstrook correct 

in de microsimulatie gemodelleerd. Vervolgens werd het invoeggedrag, het volggedrag en het weefgedrag 

gekalibreerd in overeenstemming met de beschikbare verkeersmetingen. 
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3.4 OPMAAK HERKOMST-BESTEMMINGSMATRICES (BASISJAAR 

2017) 

Een statische herkomst-bestemmingsmatrix is afkomstig uit het provinciaal verkeersmodel Antwerpen, voor zowel 

de ochtendspits als de avondspits. Uit een statische verplaatsingsmatrix wordt de distributie (de verdeling van 

verplaatsingen over herkomsten en bestemmingen) gebruikt.  

De absolute intensiteiten worden vervolgens meer gedetailleerd gekalibreerd op basis van 5-minuutwaarden van de 

tellingen. Er werd een microsimulatiemodel opgebouwd van een ochtendspits tussen 6u en 10u en van een 

avondspits tussen 15u en 19u. Per vijf minuten wordt een nieuwe herkomst-bestemmingsmatrix ingelezen, waarbij 

een onderscheid wordt gemaakt tussen personenwagens, lichte vrachtwagens en zware vrachtwagens. De 

voertuigcategorie ‘personenwagens’ is verder onderverdeeld in drie subcategorieën: trage personenwagens, 

gewone personenwagens en snelle personenwagens waarbij het gedrag (volggedrag en invoeggedrag) en de 

voertuigeigenschappen (gewenste snelheid, acceleratievermogen, …) iets minder of meer bedroegen dan het 

gemiddelde. 

Er wordt in deze studie voornamelijk gefocust op de R2, hoewel er ook tellingen van de op- en afritten op de A12 en 

E34 zijn meegenomen in de matrixkalibratie. Verkeersstromen die op het onderliggend wegennet rijden worden niet 

gekalibreerd, maar overgenomen uit het pvm Antwerpen.  

Het beschouwde snelwegennetwerk is volledig uitgerust met dubbele lussen op de op- en afritten en op de 

doorgaande richtingen ter hoogte van de complexen en knooppunten. Aan de hand van de telgegevens is een 

representatieve dag geselecteerd: dit is een ‘normale’ weekdag, waar er geen ongeval gebeurde dat invloed had op 

het typische filebeeld, er tol betaald moest worden in de Liefkenshoektunnel en waarvoor voldoende telgegevens 

beschikbaar zijn. Deze referentiedag is voor de ochtendspits donderdag 2 februari 2017 en voor de avondspits 

dinsdag 21 februari 2017.  
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4 KALIBRATIE VAN DE MICROSIMULATIE 

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van de simulatie van de referentietoestand opgenomen. De 

resultaten worden geëvalueerd op basis van figuren (XT-plots) waarin de snelheid (kleur) wordt weergegeven in 

functie van de tijd (x-as) en de plaats (y-as). Op deze manier zijn de knelpunten zichtbaar, zowel begroot in tijd, 

plaats als amplitude. Groene kleuren duiden op hoge snelheden terwijl lage snelheden met rood-paars-zwarte 

kleuren worden aangegeven.  

De XT-plot van de geobserveerde situatie is telkens aangepast zodat deze overeenkomt (wat betreft grootte) met 

de metingen in Vissim, dit wil zeggen met een meetpunt voor elke 500m. Omdat er in werkelijkheid echter niet zo 

veel meetpunten beschikbaar zijn, is dit voor de ontbrekende punten geïnterpoleerd tussen de gekende waarden. 

Hierdoor krijgt de XT-plot van de geobserveerde situatie een veel meer uitgemiddeld beeld dan een XT-plot van de 

simulatie, waar er elke 500 meter wel een unieke waarde kan worden ingelezen. 

De XT-plots worden intensief gebruikt ter kalibratie van de simulatie: bepaalde afwijkingen worden – indien relevant 

– gecorrigeerd door middel van netwerk-, parameter- en/of matrix-aanpassingen. In dit rapport wordt voor een 

gemiddelde random seed het resultaat weergegeven en vergeleken met de geobserveerde waarde. In bijlage 1 

worden alle resultaten voor vijf verschillende random seeds opgenomen. 

Naast XT-plots wordt ook telkens een vergelijking van de intensiteiten in de simulatie ten opzichte van de 

geobserveerde situatie gerapporteerd. Ook deze resultaten worden in het kalibratieproces veelvuldig gebruikt.  

Waar relevant, worden in dit rapport de grafieken met een voorstelling van de intensiteiten opgenomen. 

Ten slotte gebruikten we een zeer gedetailleerde analyse van het rijstrookgebruik. Met deze data is de juiste 

rijstrookbezetting verfijnd voor de verschillende voertuigklassen. 
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4.3 TOLPLEIN KALIBRATIE 

Uit de tellingen blijkt dat de capaciteit indien er geen tolvrije Liefkenshoektunnel is 2880 pae/u bedraagt en 3480 

pae/u als de Liefkenshoektunnel tolvrij is. In deze simulatie definieerden we 10 slagbomen met een maximale 

uitstroom 288 pae/u voor elke slagboom (zie Figuur 2). 

 

Figuur 2: Tolplein met 10 slagbomen in elke richting 

 De uitstroomvergelijking tussen de simulatie, de observatie, de maximale capaciteit met en zonder tol worden 

getoond in Figuur 3 links. We kunnen zien dat de simulatie de observatie correct volgt en de uitstroom van de 

simulatie wordt nooit hoger dan de observatie of de maximale capaciteit met de tol.  

      

Figuur 3: Tolplein uitstroomvergelijking (links) en Reduced speed area snelheid distributie (5 km/u) (rechts) 

Elke slagboom is in Vissim gedefinieerd door een “Reduced speed area” met een snelheidsverdeling van empirische 

distributie rond de 5 km/u (zie Figuur 3 rechts) en een “Stop sign” met normale tijd distributie (stoptijd van 5.3s). Er 

dient in de Liefkenshoektunnel steeds tol betaald te worden, zowel in de piekuren als in de daluren. Enkel indien er 

een ernstig ongeval gebeurd in Antwerpen of er wegenwerken zijn, kan het gebeuren dat er beslist wordt de 

Liefkenshoektunnel tolvrij te maken. Om deze situaties te simuleren, is het mogelijk het “Stop sign” uit te schakelen.   
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4.4 RESULTATEN OCHTENDSPITS  

4.4.1 R2 RICHTING BEVEREN 

a) XT-plot 

 

Figuur 4: XT-plot R2 richting Beveren: geobserveerde toestand (links) en simulatie (rechts) 

In de geobserveerde toestand ontstaat er file omstreeks 6u40 ter hoogte van het knooppunt Lillo, waar voertuigen 

de R2 verlaten. Vanwege de scherpe bocht op de afrit van Lillo en een smalle uitvoegstrook met lagere gereden 

snelheden, slaat de congestie terug tot in de Tijsmanstunnel en groeit dan snel aan het Kanaaldok. De congestie 

wordt intenser rond 6u45 - 7u00, wanneer er meer voertuigen de R2 vanaf het Kanaaldok binnenrijden. 

Vanaf 07u10 begint de congestie minder zwaar te worden, wat zichtbaar wordt in de meest stroomopwaartse 

segmenten. Rond 7u20 neemt de lengte van de congestie af, terwijl de snelheidsvermindering doorgaat tot rond 

8u00. Na 8u00 gaat het verkeer vlot met een beetje lagere snelheid dan de snelheidslimiet. 

De simulatie vertoont een gelijkaardig patroon: de file ontstaat eerst rond 6u40 op het knooppunt Lillo en van 

daaruit slaat ze snel terug naar de Tijsmanstunnel. De oorzaak van de file is de fileterugslag van de afrit Lillo naar R2.  

Dit komt van de bocht in de afrit. Het is een drukke afrit, met ook een aanzienlijke hoeveelheid vracht. De bocht is 

redelijk scherp waardoor sommige vrachtwagens de bocht heel traag nemen en daardoor ontstaat de file. Eens er 

fileterugslag is, blijft deze op de afslagstrook en verder ook op de R2 zelf aanwezig.  

De zware congestie wordt waargenomen tussen 6u45 en 7u10. Vanaf 07u10 wordt de congestie lichter, maar deze 

strekt zich uit tot het Kanaaldok. Vanaf 07u30 is er een aanzienlijke afname in de lengte van de file, kort na 8u00 is 

de file volledig opgelost. Zoals in de observatie, is tot het einde van de simulatieperiode de reductie van snelheid 

zichtbaar wanneer voertuigen de R2 verlaten via de afrit Lillo. 

In vergelijking met de observatie toont de simulatie XT-plot een kortere filelengte, hoewel het begin en einde van 

de congestie volledig in overeenstemming is met de observatie. De reden is een verschil in filedichtheid tussen de 

simulatie en de realiteit. De simulatie vertoont een hogere filedichtheid en bijgevolg een kortere filelengte (zie de 

rode kleur in de Tijsmanstunnel), terwijl in de observatie de filedichtheid lager is, waardoor de file meer uitgestrekt 

is en de snelheidsreductie milder is. Dit maakt de filelengte langer. 
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b) Intensiteiten 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de intensiteiten waargenomen uit de tellingen en deze van de simulatie, 

en dit voor het hele traject tussen Antwerpen-Haven en Beveren. Op alle plaatsen is er een goede overeenkomst 

van de simulatie met de waargenomen situatie.  

Voor 7u00 is er een klein verschil tussen de observatie en de simulatie ongeveer tot het Tolplein. Die resulteert in 

de minder verkeer in Vissim dan in de metingen. De reden is dat de detectoren van A12 van Nederlands niet werden 

gebruikt in de 5 minuten matrixkalibratie maar slechts voor 1 uur matrixkalibratie.  

Op het piekmoment rond 7u00, is meer stroomafwaarts de afname van de intensiteiten in de simulatie iets minder 

groot in vergelijking met de werkelijkheid door meer zware congestie in de simulatie. 

 

Figuur 5: Voorstelling intensiteiten in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het complex 
Kanaaldok, richting Beveren 

 

  

 

Figuur 6: Voorstelling intensiteiten in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het complex Lillo, 
richting Beveren 
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Figuur 7: Voorstelling intensiteiten in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het complex 
Waaslandhaven-Noord, richting Beveren 

 

  

 

Figuur 8: Voorstelling  intensiteiten in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het complex 
Waaslandhaven-Zuid, richting Beveren 

 

  

 

Figuur 9: Voorstelling  intensiteiten in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het complex 
Beveren, richting Beveren 
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Vanaf Antwerpen volgen de beide simulaties en de observatie een gelijkaardig patroon. Door de zware congestie in 

de afrit Lillo, komt er in de simulatie minder verkeer door in vergelijking met de observatie. Dit resulteert in lagere 

intensiteiten rond 7u00 in Lillo en enkele detectoren verder stroomafwaarts. Naargelang de congestie oplost, 

herstellen de intensiteiten zich snel. Voor de rest van de periode is er een goede match tussen simulatie en 

observatie op alle locaties. 

c) Rijstrookanalyse 

In de rijstrookanalyse wordt de rijstrookbezetting voor vracht- en personenwagens vergeleken met de 

observatietoestand. Deze gedetailleerde analyse laat zien of de juiste voertuigklassen aan de juiste rijstrook worden 

toegewezen, en ook of hun snelheden overeenkomen met de observatie. De rechtse figuur vergelijkt de intensiteiten 

per rijstrook tussen de simulatie en observatie voor vrachtwagens (boven), personenwagens (midden) en hun totale 

snelheid (onder). In de bovenste en middelste figuur stelt de Y-as de voertuigintensiteit (vrachtwagens en 

personenwagens) terwijl de onderste figuur de gepresteerde snelheid weergeeft. De X-as stelt steeds de 

simulatietijd per rijstrook. De linkse figuur toont de locatie van de meting.  

 

 

Figuur 10: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het 
complex Antwerpen-Haven, richting Beveren 

Wanneer we naar de intensiteiten van de R2 in het knooppunt Antwerpen-Haven kijken, gebruikt bijna 2/3 van de 

vrachtwagens de tweede rijstrook en de rest is verdeeld over de eerste en de derde rijstrook terwijl de vierde 

rijstrook nauwelijks door vrachtwagens wordt gebruikt. Als we de observatie vergelijken met de simulatie, is dezelfde 

verdeling zichtbaar. Het blijkt dat meer vrachtwagens de eerste rijstrook in werkelijkheid gebruiken in vergelijking 

met de derde rijstrook, terwijl de simulatie een tegengesteld patroon laat zien. Deze kleine distributieverschillen 

kunnen worden verwaarloosd, omdat het totale aandeel van de vrachtwagens correct is. Deze verschillen kunnen 

ook veroorzaakt worden doordat de locatie van de dubbele lussen niet overeenkomen met de locaties van de 

detectiepunten in de simulatie.  
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Als we naar de personenauto's kijken, hebben we hetzelfde distributiepatroon voor rijstrook 2, 3 en 4. Net zoals 

voor de vrachtwagenklasse, zijn er meer voertuigen op de eerste rijstrook dan op de tweede. 

De totale snelheid tussen simulatie en waarneming geeft de juiste verdeling over de rijstroken aan. De 

rechterrijstrook heeft een lagere snelheid dan de linkerrijstrook in zowel simulatie als observatie. Rond 7u00 is er 

een kleine snelheidsvermindering in de observatie als gevolg van congestie gevormd in het Lillo-complex, terwijl in 

de simulatie de lengte van de file niet tot dit punt reikt. Dit is ook zichtbaar in vergelijking met XT-plots in de vorige 

sectie. 

 

 

Figuur 11: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het 
complex Kanaaldok, richting Beveren 
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Figuur 12: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van 
Tijsmanstunnel ingang, richting Beveren 

 

 

 

Figuur 13: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van 
Tijsmanstunnel uitgang, richting Beveren 
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Figuur 14: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het 
complex Lillo, richting Beveren 

 

 

 

Figuur 15: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het 
complex Waaslandhaven-Noord, richting Beveren 
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Figuur 16: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van 
Beveren, richting Beveren 

In Figuur 13 (bovenste grafiek) is te zien dat er meer vrachtwagens op de 2e rijstrook rijden in de observatie dan in 

de simulatie. Vanwege de congestie (zie onderste grafiek) wijken vrachtwagens in realiteit uit naar de 2e rijstrook. 

Dit gedrag kan niet worden gemodelleerd in Vissim omdat in de tweede rijstrook in de simulatie niet wordt geopend 

voor zware vrachtwagens. 

Zoals te zien is op enkele andere locaties in de richting van Beveren, vertoont het algemene patroon een goede 

overeenkomst, ondanks enkele kleine verschillen tussen stroom- en snelheidsverdelingen tussen simulatie en 

waarneming. Zoals in de observatie, is de linkerrijstrook verboden voor het vrachtverkeer tussen 6 en 19 uur en dit is 

te zien in het gebruik van de simulatie van de linkerrijstrook. Enkel op de laatste figuur is er vrachtverkeer op de 

linkerrijstrook aangezien dit de enige rijstrook naar de E34 richting Antwerpen is. 
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4.4.2 R2 RICHTING ANTWERPEN-HAVEN 

d) XT-plot 

 

Figuur 17: XT-plot R2 richting Antwerpen-Haven: geobserveerde toestand (links) en simulatie (rechts) 

Noch in de geobserveerde toestand noch in de simulatie is er op enig moment sprake van file. Beide situaties tonen 

dan ook vrijwel overal een volledige free flow-situatie. Vanwege de tol wordt de snelheid rond het Tolplein in de 

simulatie verlaagd, maar dit kan niet worden waargenomen in de observatie vanwege een ontbrekende detector. In 

de rest van de simulatie volgt het snelheidspatroon de observatie. 
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4.5 RESULTATEN AVONDSPITS 

4.5.1 R2 RICHTING BEVEREN 

e) XT-plot 

 

Figuur 18: XT-plot R2 richting Beveren: geobserveerde toestand (links) en simulatie (rechts) 

In de geobserveerde toestand en de simulatie is er in deze richting nooit file. Beide figuren tonen een volledig free 

flow situatie, op uitzondering van de vertraging ter hoogte van het knooppunt Beveren, waar in de simulatie een 

korte fileterugslag ontstaat. 

Stroomopwaarts van het Tolplein, blijft de R2 in de freeflowtoestand en de snelheid schommelt rond 100 km/u. 

Zoals in de simulatie daalt in de observatie de snelheid rond het Tolplein naar ongeveer 60 - 70 km/u. 

Stroomafwaarts van het Tolplein werd de freeflowsnelheid bereikt, iets hoger dan 100 km/u. 
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4.5.2 R2 RICHTING ANTWERPEN-HAVEN 

f) XT-plot 

 

Figuur 19: XT-plot R2 richting Antwerpen-Haven: geobserveerde toestand (links) en simulatie (rechts) 

In de geobserveerde toestand begint de snelheidsvermindering rond 16u10 aan het einde van de Tijsmanstunnel. 

Ze wordt veroorzaakt door weefsegment op de R2 richting de afrit Kanaaldok en de splitsing naar de A12 richting 

Antwerpen en richting Nederland. Snelheidsreductie in de Tijsmanstunnel en aan de oprit Lillo versterken de 

congestie en filelengte in de Liefkenshoektunnel. Onmiddellijk na 16u40 vormt zich congestie aan het einde van de 

Tijsmanstunnel en deze wordt vergroot ter hoogte van de oprit Lillo tot het begin van de Liefkenshoektunnel. De 

congestie in de Liefkenshoektunnel wordt minder intens na 17u30 wanneer de congestie in de Tijsmanstunnel 

minder zwaar wordt. Rond 18u00 is de congestie in beide knelpunten verdwenen, terwijl er na het complex Lillo en 

binnen de tunnel voor de rest van de onderzoeksperiode enige snelheidsvermindering is. 

In de simulatie begint de snelheidsvermindering na de Tijsmanstunnel wat vroeger, maar het knelpunt bij het 

complex Lillo wordt tegelijkertijd met de observatie geactiveerd. De verstoring aan de oprit zorgt ervoor dat de 

congestie in de Liefkenshoektunnel tot aan het Tolplein terugslaat. Het knelpunt bij Lillo wordt gedeactiveerd om 

17u50 en zoals in de observatie, blijft er een verlaagde snelheid tot de Tijsmanstunnel. 

De XT-plot van de tellingen wekt de indruk dat er in de Tijsmanstunnel in twee tijdsblokken (16u50 - 17u10 en 17u30 

- 18u00) file ontstaat. Beeldmateriaal van het wegeverkeer voor, in en na de Tijsmanstunnel tonen echter dat er 

enkel file ontstaat tussen oprit Lillo en de Tijsmanstunnel. In de Tijsmanstunnel is er een rustig verkeersbeeld, zonder 

veel rijstrookwissels, geen echte filevorming maar wel druk verkeer en af en toe afremmen van voertuigen omwille 

van een tragere voorligger. In de XT-plot van de tellingen wordt de filevorming voor de Tijsmanstunnel door 

interpolatie doorgetrokken tot in de Tijsmanstunnel. 
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g) Intensiteiten 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de intensiteiten waargenomen uit de tellingen en deze van de simulatie, 

en dit voor het hele traject tussen Antwerpen-Haven en Beveren. Op alle plaatsen is er een goede overeenkomst 

van de simulatie met de waargenomen situatie. 

 

Figuur 20: Voorstelling  intensiteiten in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het complex 
Beveren, richting Antwerpen-Haven 

 

Figuur 21: Voorstelling  intensiteiten in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het complex 
Waaslandhaven-Zuid, richting Antwerpen-Haven 
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Figuur 22: Voorstelling  intensiteiten in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het complex 
Waaslandhaven-Noord, richting Antwerpen-Haven 

 

Figuur 23: Voorstelling  intensiteiten in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het complex 
Lillo, richting Antwerpen-Haven 

 

Figuur 24: Voorstelling  intensiteiten in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het complex 
Kanaaldok, richting Antwerpen-Haven 

 

Figuur 25: Voorstelling  intensiteiten in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op de R2 ter hoogte van het complex 
Antwerpen-Haven, richting Antwerpen-Haven 

Stroomopwaarts van de R2 zijn er enkele afwijkingen tussen meting en simulatie, maar de verschillen worden kleiner 

verder stroomafwaarts. 
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h) Rijstrookanalyse 

Zoals de ochtendspits toont de rijstrookanalyse van de avondspits een goede match tussen simulatie en observatie 

op de meeste locaties van de R2. De rechterrijstrook van het complex Waaslandhaven-Zuid heeft tweemaal zoveel 

vrachtwagens als personenwagens met een lager snelheidspatroon (zie Figuur 26). Op de linkerrijstrook zijn 

personenwagens de dominante gebruikers, wat resulteert in een hogere snelheidsverdeling. De verdeling van 

personen- en vrachtwagens bij de simulatie is zeer vergelijkbaar met de observatie. Hetzelfde patroon is te zien op 

het complex Waaslandhaven-Noord.   

Volgens de XT-plot van de observatie (f)), bereikt de staart van de file de ingang van de Liefkenshoektunnel. In de 

rijstrookanalyse van de ingang van de Liefkenshoektunnel is de snelheidsvermindering op beide rijstroken zichtbaar 

zowel bij de observatie als bij de simulaties (zie Figuur 28). Bij de observatie wordt de snelheidsvermindering uniform 

verdeeld over de piekuren (16u00 tot 18u00), terwijl de snelheid sterker fluctueert bij de simulatie. Anderzijds waren 

het begin en einde van de snelheidsvermindering hetzelfde bij de simulatie en de observatie  

Er zijn twee bottlenecks stroomafwaarts van het complex Lillo, aan de oprit Lillo en aan het weefvak na de 

Tijsmanstunnel. Sommige vrachtwagens gebruiken de tweede rijstrook om zware file te voorkomen en meer ruimte 

te geven aan verkeer vanaf de oprit. Dit is ook zichtbaar in het gebruik van de tweede rijstrook door vrachtwagens 

zowel in de meting als in de simulatie (zie Figuur 29). Er is een klein verschil in het rijstrookgebruik per voertuigklasse. 

Niettemin verandert dit verschillende rijstrookgebruik de algehele prestaties niet, omdat op grotere schaal het totaal 

aantal voertuigen op het segment juist is. Als we naar de snelheidsverschillen kijken, vinden het begin en het einde 

van de congestie iets eerder plaats dan de meting. 

De uitgang  van de Tijsmanstunnel activeert de eerste bottleneck, waar zowel simulatie en observatie min of meer 

hetzelfde patroon volgen, met een klein verschil in rijstrookgebruik (zie Figuur 30). Stroomafwaarts van de R2, aan 

het knooppunt Antwerpen-Haven, komen het rijstrookgebruik en de snelheidsverdeling van de simulatie en 

observatie goed overeen (zie Figuur 31). 
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Figuur 26: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op R2 ter hoogte van het 
complex Waaslandhaven-Zuid, richting Antwerpen-Haven 

 

 

 

Figuur 27: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op R2 ter hoogte van het 
complex Waaslandhaven-Noord, richting Antwerpen-Haven 
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Figuur 28: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op R2 ter hoogte van 
Liefkenshoektunnel ingang, richting Antwerpen-Haven 

 

 

 

Figuur 29: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op R2 ter hoogte van het 
complex Lillo, richting Antwerpen-Haven 
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Figuur 30: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op R2 ter hoogte van het 
Tijsmanstunnel uitgang, richting Antwerpen-Haven 

 

 

 

Figuur 31: Voorstelling  rijstrook analyse in de geobserveerde en gesimuleerde toestand op R2 ter hoogte van 
Antwerpen-Haven, richting Antwerpen-Haven 

5 CONCLUSIES 

De simulatie van het hoofdwegennet van de R2 is opgemaakt in overeenstemming met verkeerstellingen van 

februari 2017. Zowel de ochtendspits als avondspits komen deze in grote mate overeen. 

De ochtendspits kent op de R2 ter hoogte van het complex Lillo richting Beveren zware congestie veroorzaakt door 

de afrit Lillo. In de simulatie wordt het filebeeld op de R2 correct nagebootst maar is een beetje korter dan in de 

observatie. Op de R2 richting Antwerpen-Haven rijdt het verkeer in freeflow in zowel de observatie als de simulatie. 

In de avondspits is er congestie op de R2 tussen het complex Kanaaldok en de Liefkenshoektunnel richting 

Antwerpen-Haven. Deze congestie wordt gevormd door twee bottlenecks, de eerste bij het weefsegment na de 

Tijsmanstunnel en de tweede bij de oprit Lillo. De XT-plots en de link- en rijstrookanalyse komen goed overeen met 

de gemeten waarden voor de meeste locaties van de R2. Hoewel de XT-plot van de metingen congestie in de 

Tijsmanstunnel suggereert, blijkt op de videocamera’s in de tunnel enkel zeer druk verkeer te zijn en is de congestie 

in de tunnel op de XT-plot enkel een gevolg van interpolatie van de waarnemingen.  

De tolinfrastructuur op het Tolplein is geïmplementeerd en gekalibreerd om een maximale uitstroom van 2880 

pae/u door te laten. De tol is actief in zowel ochtend- als avondspits. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de simulatie een herkenbare spitssituatie oplevert en de werkelijkheid 

goed nagebootst wordt. De gekalibreerde toestand levert een bruikbare simulatie op die gebruikt kan worden voor 

de evaluaties van scenario’s. 
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6 BIJLAGEN 

6.3 BIJLAGE 1: XT-PLOTS VAN VIJF RANDOM SEEDS  

6.3.1 OCHTENSPITS 

i) R2 richting Beveren 

Tellingen Simulatie 

      

 

 

j) R2 richting Antwerpen-Haven 

Tellingen Simulatie 
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6.3.2 AVONDSPITS 

k) R2 richting Beveren 

Tellingen Simulatie 

      

 

 

l) R2 richting Antwerpen-Haven 
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6.4 BIJLAGE 2: ALGEMENE PARAMETERS 

6.4.1  LINKTYPES 

Er worden vier linktypes gebruikt in de microsimulatie van R2 Antwerpen: 

- Snelweg: op de R2 tussen Antwerpen-Haven en Beveren, A12 en E34 

- Tijsmanstunnel: Beide richtingen in Tijsmanstunnel 

- Lokale(re) weg: op het onderliggend wegennet 

- Op- en afritten: op de op- en afritten van de complexen en knooppunten 

Figuur 32 toont dit op kaart voor de ochtendspits en de avondspits. 

 

 

Figuur 32: Linktypes in de microsimulatie van R2 Antwerpen (ochtend en avondspits) 

Op de linktypes van de autosnelwegen wordt er onderscheid gemaakt tussen drie soorten auto’s met verschillende 

driving behaviors (“snelle”, “gewone” en “trage”), lichte vracht en zware vracht. Op de lokale wegen en de op- en 

afritten geldt telkens slechts één driving behavior. Tabel 1 geeft de verschillen in de parametrisatie van deze driving 

behaviors weer.  
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No NAME 
OBSRVD

VEHS 

W99

CC0 
W99CC1 

W99

CC2 

W99

CC3 

SAFDIST

FACTLN

CHG 

COOP

DECEL 

LOOKAHEA

DDISTMIN 

212 Snelle_R2 7 1.7 0.4 7 -12 0.3 -6 40 

213 Gewone_R2 5 2 0.45 9 -15 0.3 -5 40 

214 Trage_R2 5 2 0.65 12 -21 0.3 -4 35 

215 VRL_R2 6 1.5 1 14 -12 0.3 -4 30 

216 VRZ_R2 6 1.5 1.3 17 -18 0.3 -4 30 

502 Op- en afrit 7 1.5 1 8 -16 0.1 -9 0 

1 Lokale(re) weg 4 1.5 0.9 4 -8 0.6 -3 0 

60212 Snelle_Snelweg_TIJS 7 1.7 0.4 4 -8 0.3 -6 40 

60213 Gewone_Snelweg_TIJS 5 2 0.45 5.5 -12 0.3 -5 40 

60214 Trage_Snelweg_TIJS 5 2 0.65 7 -18 0.3 -4 35 

60215 VRL_Snelweg_TIJS 6 1.5 1 8 -12 0.3 -4 30 

60216 VRZ_Snelweg_TIJS 6 1.5 1.3 10 -18 0.3 -4 30 

Tabel 1: Belangrijkste parameters van de verschillende driving behaviors 

De parameters die in deze tabel weergegeven worden zijn: 

- Observed vehicles in front (ObsrvdVehs): het aantal voertuigen voor zich waarmee een voertuig rekening 

houdt 

- Wiedemann 99 standstill distance (W99cc0): de tussenafstand (in m) met een voorligger bij stilstand 

- Wiedemann 99 headway time (W99cc1): de tijd (in s) tussen een voertuig en haar voorligger 

- Wiedemann 99 ‘Following’ variation (W99cc2): variatie op de tussenafstand (in m) tussen een voertuig en 

haar voorligger, m.a.w. voertuigen houden een extra tussenafstand die willekeurig is tussen 0 en de 

ingestelde waarde 

- Wiedemann 99 threshold for ‘Following’ (W99cc3): bepaalt wanneer een voertuig een tragere voorligger 

herkent en naar volggedrag gaat 

- Safety distance reduction factor – lane change (SafDistLnChg): reductiefactor op de veilige afstand bij 

volggedrag bij het veranderen van rijvak 

- Maximum cooperative deceleration (CoopDecel): maximale deceleratie (in m/s²) bij coöperatief remmen 

- Look ahead distance – minimum (LookAheadDistM): minimale afstand (in m) die een voertuig vooruit en 

opzij kijkt voor interactie met andere voertuigen  

In het begin van deze simulatie zijn we begonnen van de Ring_type 2  parameters van microsimulatie 

hoofdwegennet Antwerpen en hebben we deze voor deze simulatie gekalibreerd. Aan het eind hebben we besloten 

de paramaters van Snelweg_type 2 te gebruiken. De parameters van de R2, A12 en E34 zijn dezelfde als parameters 

van snelweg type 2 in microsimulatie hoofdwegennet Antwerpen. Voor Tijsmanstunnel worden alleen W99CC2 en 

W99CC3 veranderd. 

 

 


