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1 INLEIDING 

In dit rapport wordt de actualisatie van de microsimulatie van het hoofdwegennet rond Brussel beschreven. 

Het basisjaar van de vorige versie van de simulatie van het hoofdwegennet rond Brussel was 2014. Sindsdien zijn 

de verkeersvolumes en de congestie op deze snelwegen gewijzigd, voornamelijk op de niet-congestiegevoelige 

wegvakken. Bovendien zijn er ook een aantal aanpassingen aan de belijning (hoofdzakelijk uitvoegende tapers) 

uitgevoerd. Daarnaast worden er verschillende grote infrastructuurwerken aan de R0 gepland, en dit zowel aan 

de noord-, oost- en westzijde van Brussel. Voor de evaluatie van deze geplande werken is een actualisatie van 

de microsimulatie van het hoofwegennet Brussel naar een recenter basisjaar (2018) gewenst. 

Er werd een microsimulatie opgebouwd die de R0 en aansluitende snelwegen (E40 west, A12, E19, E40 oost en 

E411) bevat zodat alle files in die regio volledig (met kop en staart van de file) in kaart gebracht worden. Dit is 

gebeurd voor een ruime ochtend- en avondspits gebaseerd op tellingen van een representatieve dag in 2018. 

In dit rapport wordt eerst in hoofdstuk 2 de opmaak van het netwerk en de herkomst-bestemmingsmatrices 

toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de methodiek beschreven voor de evaluatie van het microsimulatiemodel, 

alvorens in hoofdstuk 4 de resultaten te bespreken. Hoofdstuk 5 toont de resultaten van een aangepaste versie 

van het microsimulatiemodel, waarin een snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 opgenomen is. Tenslotte 

wordt de conclusie samengevat in hoofdstuk 6.  



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Beleid 2  

2 BESCHRIJVING MICROSIMULATIEMODEL 
HOOFDWEGENNET BRUSSEL (BASISJAAR 2018) 

2.1  OPMAAK NETWERK 

Het gemodelleerde snelwegennetwerk omvat de volgende snelwegen: 

• het deel van de R0 dat zich op Vlaams of Brussels grondgebied bevindt, van Halle tot Groenendaal 

• de E40 (west) vanaf Erpe-Mere tot Groot-Bijgaarden 

• de A12 vanaf Meise tot Strombeek-Bever 

• de E19 vanaf Rumst tot Machelen 

• de E40 (oost) vanaf Heverlee tot Kraainem 

• de E411 vanaf Overijse tot het Leonardkruispunt 

Bij de afbakening van het netwerk werd ervoor gezorgd dat de kop en de staart van de file zowel in de ochtend- 

als in de avondspits volledig in het netwerk opgenomen wordt. Een uitzondering hierop is het zuidoosten van 

het netwerk, waar zowel op de R0 als op de E411 de file tot over de grens met Wallonië reikt. Hier zijn echter 

geen meetgegevens beschikbaar. Daarnaast valt ook de staart van de file op de E40 oost vanaf Heverlee buiten 

het netwerk. 

Onderstaande figuur geeft een voorstelling van de omvang van het netwerk.  

 
Figuur 1: Overzicht van het netwerk van de microsimulatie hoofdwegennet Brussel (basisjaar 2018) 
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Op basis van luchtfoto’s, GIS-informatie en kennis van het terrein werd het netwerk in detail gemodelleerd. 

Hierbij is bijzondere aandacht besteed aan volgende elementen: 

• aantal rijstroken op elk wegsegment 

• aansluiting en lengte van in- en uitvoegstroken 

• belijning 

• hellingsgraden 

• inhaalverbod voor vrachtwagens 

• snelheidsbeperkingen (telkens in beide rijrichtingen):  

o tussen de complexen Ruisbroek en Anderlecht: 90 km/u voor personenwagens en 

vrachtwagens 

o op het viaduct van Vilvoorde: 90 km/u voor personenwagens en 70 km/u voor vrachtwagens 

o tussen de complexen Tervuren-4-Armen en Groenendaal: 90 km/u voor personenwagens en 

vrachtwagens, met in de tunnels ter hoogte van Leonardkruispunt en Groenendaal 70 km/u 

voor personenwagens en vrachtwagens 

o op de E19 vanaf het complex Vilvoorde-Luchthavenlaan tot in het knooppunt Machelen: 90 

km/u voor personenwagens en vrachtwagens 

o op de E40 oost ten westen van Kraainem 100 km/u voor personenwagens en vrachtwagens 

o op de E411 ten westen van knooppunt Leonardkruispunt: 70 km/u voor personenwagens en 

vrachtwagens 

• spitsstroken: de spitsstrook op de E40 richting Leuven is tijdens de ochtendspits afgesloten voor alle 

verkeer  

Vervolgens werd het invoeggedrag, het volggedrag en het weefgedrag gekalibreerd in overeenstemming met de 

beschikbare verkeersmetingen. 

2.2 HERKOMST-BESTEMMINGSMATRICES  

De herkomst-bestemmingsmatrices zijn afgeleid uit het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant. Uit het 

provinciaal verkeersmodel werd voor een gemiddelde werkdag de uurmatrix van 8u-9u voor de ochtendspits en 

van 17u-18u voor de avondspits geëxporteerd. 

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

en op de doorgaande richtingen in de complexen en de knooppunten. Op Brussels grondgebied (op- en afritten 

Anderlecht) zijn die dubbele lussen er niet en is verder gewerkt met historische data vanuit 2014.  

Aan de hand van telgegevens is een representatieve dag geselecteerd: dit is een ‘normale’ werkdag, waarop het 

filebeeld overeenkomt met dat van een gemiddelde werkdag. Deze referentiedag is dinsdag 6 november 2018 

voor zowel de ochtendspits als de avondspits. Om de volledige opbouw en afbouw van de file in het netwerk te 

kunnen weergeven, wordt de ochtendspits gesimuleerd van 6u00 tot 10u30 en de avondspits van 15u00 tot 

20u00. (De simulaties beginnen in feite een half uur vroeger, maar aangezien de voertuigen zich nog door het 

netwerk moeten verplaatsen, is dit eerste half uur niet representatief.) 

Aan de hand van de uurmatrix en de verkeerstellingen worden zowel voor de ochtend- als voor de avondspits 5-

minuten-matrices opgesteld voor drie voertuigcategorieën: personenwagens, lichte vrachtwagens en zware 

vrachtwagens. 

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

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

voertuigeigenschappen (gewenste snelheid, acceleratievermogen), iets meer of minder bedragen dan de 

gemiddelde waarden voor deze parameters.  
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3 EVALUATIE MICROSIMULATIEMODEL HOOFDWEGENNET 
BRUSSEL (BASISJAAR 2018): METHODIEK 

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten besproken van het microsimulatiemodel hoofdwegennet 

Brussel (basisjaar 2018) respectievelijk voor de ochtendspits en de avondspits. Hieronder wordt eerst toegelicht 

op basis van welke methodiek het microsimulatiemodel beoordeeld wordt.  

De resultaten worden weergegeven per snelweg: 

• de R0 buitenring; 

• de R0 binnenring; 

• de E40 west vanaf complex Erpe-Mere tot knooppunt Groot-Bijgaarden in beide rijrichtingen; 

• de A12 vanaf complex Meise tot knooppunt Strombeek-Bever in beide rijrichtingen; 

• de E19 vanaf complex Rumst tot knooppunt Machelen in beide rijrichtingen; 

• de E40 oost vanaf knooppunt Heverlee tot voorbij complex Kraainem in beide rijrichtingen; 

• de E411 vanaf complex Overijse tot voorbij knooppunt Leonardkruispunt in beide rijrichtingen. 

 

De resultaten van de microsimulatie worden beschreven aan de hand van XT-plots, reistijden en 

voertuigverliesuren.   

Tijdens de kalibratie van de microsimulatie is ook voor alle beschikbare tellingen een vergelijking gemaakt van 

de intensiteiten op 5 minuutbasis in de simulatie ten opzichte van de geobserveerde toestand. Daarbij is vooral 

gefocust op de op- en afritten, maar ook op de uitstroom van bottlenecks. Voor de meeste telposten is een goede 

overeenkomst bereikt. Waar dit niet het geval is, is dit logisch te verklaren, bv. bij oneigenlijk gebruik van 

parallelwegen. (In de microsimulatie rijdt al het verkeer met eenzelfde herkomst en bestemming via dezelfde 

route. In de realiteit zijn er plaatsen waar het mogelijk is via een parallelweg te rijden, wat een deel van het 

verkeer bij congestie doet. Hierdoor ontstaat er een verschil in intensiteiten op de meetpunten op beide routes.) 

Gelet op de omvang van het aantal telposten is deze vergelijking niet opgenomen in dit rapport.  

Om een inschatting te maken van de gevoeligheid van de simulatie aan de toevallige variaties in het verkeer 

worden de ochtend- en de avondspits telkens met vijf verschillende random seeds doorgerekend. Een andere 

random seed zorgt ervoor dat dezelfde hoeveelheid verkeer op een iets andere manier op het netwerk geplaatst 

wordt, zodat toevallige variaties (bij gelijkblijvende intensiteiten) in rekening gebracht worden. De resultaten 

voor de verschillende random seeds zijn in het algemeen gelijkaardig, maar kunnen wat betreft lengte en/of duur 

van de congestie wel kleine verschillen tonen.  

XT-plots 

De resultaten worden geëvalueerd op basis van figuren (XT-plots) waarin de snelheid van de personenwagens 

(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 voertuigen volgen geheel of gedeeltelijk een 

traject van linksonder in de figuur schuin naar rechtsboven. File ontstaat op een bepaalde locatie en groeit 

vervolgens stroomopwaarts aan, tegen de rijrichting in (van linksboven schuin naar rechtsonder).  

Het waargenomen verkeersbeeld wordt telkens links weergegeven en het verkeersbeeld uit de microsimulatie 

rechts. Er wordt telkens één representatieve random seed gekozen waarvan de XT-plot weergegeven wordt 

(weliswaar dezelfde random seed voor alle figuren van één spitsperiode). Een voorbeeld van dergelijke XT-plots 

is terug te vinden in onderstaande figuur. 
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Figuur 2: Voorbeeld van een XT-plot van de geobserveerde toestand (links) en simulatie (rechts) 

In de microsimulatie wordt om de 500 m een meetpunt aangebracht. In de geobserveerde situatie zijn er vaak 

slechts meetpunten ter hoogte van de complexen en knooppunten (horizontale streepjes op de linkse figuur). 

Daarom wordt in de geobserveerde toestand de snelheid tussen de verschillende meetpunten geïnterpoleerd en 

verkrijgen we opnieuw een volledige XT-plot. Hierdoor worden kleinere vertragingen die zich enkel tussen de 

meetpunten voordoen niet waargenomen en krijgt de XT-plot van de geobserveerde situatie een meer 

uitgemiddeld beeld dan een XT-plot van de simulatie. 

Reistijden 

Verder wordt ook telkens een overzicht gegeven van reistijden en worden deze vergeleken met geobserveerde 

reistijden. De geobserveerde reistijden worden bepaald uit de gemeten snelheden aan de hand van de dubbele 

lussen. Verstoringen die niet gemeten werden met de dubbele lussen, zullen bijgevolg ook niet meegenomen 

worden in de reistijden. 

Onderstaande figuur geeft een voorbeeld weer van de reistijdresultaten. Naast de meetresultaten op de 

referentiedag wordt als vergelijking ook de mediaan van de metingen op alle dinsdagen en donderdagen tijdens 

de maand van de referentiedag (november 2018) weergegeven. De weergegeven reistijden zijn steeds deze van 

de personenwagens, gemiddeld over de vijf doorgerekende random seeds. 
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Figuur 3: Voorbeeld van een vergelijking van de waargenomen en gesimuleerde reistijden 

Voertuigverliesuren 

Ook de voertuigverliesuren op de verschillende trajecten worden weergegeven. Hiermee wordt de totale 

verliestijd voorgesteld ten gevolge vertraagd verkeer of file: van zodra de gereden snelheid lager wordt dan 90% 

van de toegelaten snelheid, wordt dit als “verliestijd” meegerekend. Met de voertuigverliesuren worden zowel 

de lengte als de duur van de files in rekening gebracht, alsook het aantal betrokken voertuigen en hun snelheid 

in de file. Opnieuw wordt de vergelijking gemaakt met de geobserveerde toestand, waarbij de geobserveerde 

voertuigverliesuren eveneens gebaseerd zijn op de metingen (snelheid en intensiteit) uit de dubbele lussen. Ook 

hier geldt dus dat verstoringen die niet gemeten werden met de dubbele lussen, niet meegenomen worden in 

de geobserveerde voertuigverliesuren. 

 

Voor de Vissim-resultaten tonen de balken zowel de representatieve random seed die weergegeven wordt op 

de XT-plots als het gemiddelde van de vijf random seeds. De groene lijntjes op de balken met gemiddelde 

waarden geven de minimum- en maximumwaarde van de vijf random seeds weer. 
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Figuur 4: Voorbeeld van voorstelling voertuigverliesuren 

  



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Beleid 8  

4 EVALUATIE MICROSIMULATIEMODEL HOOFDWEGENNET 
BRUSSEL (BASISJAAR 2018): RESULTATEN 

4.1  OCHTENDSPITS 

4.1.1 XT-PLOTS EN REISTIJDEN 

Hieronder wordt voor elke snelweg per rijrichting de XT-plot van de tellingen vergeleken met de XT-plot van de 

simulatie. Er wordt eveneens voor verschillende trajecten grafieken weergegeven die de gemeten reistijd 

vergelijken met de reistijd in simulatie. 

a) R0 binnenring 

 

Figuur 5: XT-plot R0 binnenring tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 

Bovenstaande figuur toont de XT-plots van de metingen op de referentiedag (links) en de microsimulatie (rechts) 

voor de R0 binnenring tijdens de ochtendspits. Volgende structurele knelpunten zijn hierop te zien: 

• Van Halle tot Ruisbroek zijn er verschillende bottlenecks door de invoegbewegingen aan de complexen 

Ruisbroek, Beersel, Huizingen en Halle. De file in deze zone toont een patroon met langgerekte golven 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Beleid 9  

die oplossen en dan weer reactiveren. De verschillende bottlenecks in dit gebied komen ook terug in de 

simulatie. Het patroon met langgerekte golven is typisch moeilijk te simuleren in een verkeersmodel. 

De congestie is daardoor over het algemeen lichter dan gemeten. 

 

Onderstaande figuur toont de reistijd die gemeten is op de referentiedag (oranje), de mediaan  van de 

reistijden gemeten op dinsdagen en donderdagen tijdens de maand waarin de referentiedag viel (geel), 

en de reistijd in de microsimulatie (blauw). Ook uit deze figuur blijkt dat de microsimulatie eerder te 

weinig congestie toont in vergelijking met de referentiedag.  

   

 

Figuur 6: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Halle tot Ruisbroek in de simulatie (blauw) 
en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

• Tussen Ruisbroek en Dilbeek is er slechts beperkte congestie te zien. Doordat hier weinig meetpunten 

beschikbaar zijn (deel Anderlecht), toont de XT-plot van de tellingen echter slechts een interpolatie in 

dit gebied. Ook de gemeten reistijd in dit gebied is dus minder nauwkeurig. 

 

Onderstaande figuur toont de reistijd voor dit segment.  

 

 

Figuur 7: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Ruisbroek tot Dilbeek in de simulatie (blauw) 
en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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• Tussen Dilbeek en UZ Jette, ter hoogte van het invoegen aan Zellik, ontstaat kort na 6u een zware 

bottleneck. Deze veroorzaakt file tot aan het complex Groot-Bijgaarden Dansaertlaan, die pas na 10u 

oplost. De simulatie toont een goede weergave van deze file zowel naar duur als naar intensiteit. 

 

De volgende figuur toont de reistijd tussen Dilbeek en UZ Jette. De reistijd in de simulatie komt goed 

overeen met de gemeten waarden. 

 

Figuur 8: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Dilbeek tot UZ Jette in de simulatie (blauw) 
en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

• Tussen UZ Jette en Machelen, ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde en de complexen Vilvoorde-

Koningslo en Grimbergen ontstaat iets voor 7u zware congestie. Deze ontstaat door de hoge 

intensiteiten in deze zone gecombineerd met in- en uitvoegbewegingen op de complexen en op het 

viaduct naar het knooppunt Machelen. Vooral in het knooppunt Strombeek-Bever ligt de snelheid in 

deze periode heel laag. De file reikt tot het complex Wemmel. De verschillende bottlenecks, de 

snelheidsregimes in de congestie, de duur en de afstand waarover de congestie zich voordoet worden 

vooral tijdens de opbouw van de file accuraat weergegeven in de simulatie. Naar het einde van de 

simulatieperiode toe lost ze wel sneller op dan in werkelijkheid. 

 

De volgende figuur toont de reistijd van UZ Jette tot Machelen. De reistijd in de simulatie komt goed 

overeen met de gemeten waarden, maar valt wat sneller terug. 
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Figuur 9: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van UZ Jette tot Machelen in de simulatie 
(blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

• Tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe ontstaat congestie bij het invoegen vanaf de E19. Deze file 

slaat terug tot op de E19. Op het knelpunt zelf bevindt zich geen meetpunt, waardoor dit niet zichtbaar 

is in de XT-plot van de tellingen. 

 

De volgende figuur toont de reistijden tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe. Doordat de vertraging 

door het invoegen aan Machelen niet in de metingen voorkomt en wel in de microsimulatie, ligt de 

reistijd in de simulatie hoger dan de gemeten waarde. 

 

 

Figuur 10: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Machelen tot Sint-Stevens-Woluwe in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

• Tussen Sint-Stevens-Woluwe en het Leonardkruispunt ontstaat er tussen 7u30 en 8u45 een file aan 

Tervuren-4 Armen door de lagere capaciteit in de tunnel. Deze file slaat terug tot Wezembeek-Oppem. 

In de simulatie komt deze iets later en slaat ze minder ver terug. De duur van de congestie komt wel vrij 

goed overeen met de metingen. Zoals uit onderstaande reistijdfiguur blijkt, is de file ook niet op alle 

dagen zo zwaar: de mediaan toont slechts lichte vertraging. Dit heeft ook te maken met de locatie van 

de meetpunten: als de file wel tot Wezembeek-Oppem reikt, is de reistijd in de metingen meteen een 

stuk hoger; indien niet, blijft ze laag. Een situatie tussenin zoals in de microsimulatie is dus realistisch. 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Beleid 12  

 

 

Figuur 11: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Leonardkruispunt 
in de simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

• Tussen het Leonardkruispunt en Groenendaal is er ‘s ochtends geen congestie. Er is dan ook geen 

vertraging te zien op de onderstaande reistijdfiguur. 

 

 

Figuur 12: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Leonardkruispunt tot Groenendaal in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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b) R0 buitenring 

 
Figuur 13: XT-plot R0 buitenring tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Tijdens de ochtendspits zijn op de R0 buitenring verschillende structurele knelpunten waar te nemen: 

• Een eerste bottleneck bevindt zich net stroomopwaarts van het Leonardkruispunt. Het knelpunt 

ontstaat door een capaciteitstekort in de tunnel voor het doorgaand verkeer.  Het knelpunt wordt goed 

weergegeven in de microsimulatie, maar in werkelijkheid was er terugslag van de stroomafwaartse 

bottleneck waardoor de file op de R0 langer werd. De reden dat dit niet voorkomt in de simulatie is het 

invoeggedrag van het verkeer komende van de E411 naar de buitenring aan het Leonardkruispunt. De 

volgende figuur toont een beeld van deze invoegzone. De belijning is opgenomen in de microsimulatie 

zoals ze op het beeld te zien is. 
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Figuur 14: Beeld van de invoegzone van de E411 op de R0 buitenring aan het Leonardkruispunt 

Op dit beeld is te zien dat de twee rijstroken van de tak E411 naar buitenring eerst samengevoegd 

worden tot één rijstrook, waar er nog een volle lijn is met de doorgaande rijstroken op de R0. Pas daarna 

mag het invoegend verkeer zich naar de twee andere rijstroken bewegen. Dit betekent dat de capaciteit 

van de beweging E411 naar buitenring in theorie beperkt is tot één rijstrook, met andere woorden 

maximum 2100 à 2200 pae/u. 

 

De volgende figuur toont de gemeten intensiteiten in de tellingen en in de microsimulatie op deze 

beweging. 

 

Figuur 15: Intensiteiten op telpost 142906 (tak van E411 komende van Namen naar buitenring op het Leonardkruispunt) 
tijdens de ochtendspits voor telling (oranje) en simulatie (blauw) 
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De simulatie toont een constante verkeersstroom van ruim 2000 pae/u, zoals te verwachten zou zijn bij 

de beschreven situatie. De gemeten waarden tonen dat, vooral in de periodes met minder congestie op 

de buitenring (het begin en het einde van de modelperiode), de intensiteit duidelijk hoger ligt dan de 

capaciteit van één rijstrook. Dit betekent dat een deel van het verkeer op relatief rustigere momenten 

op de buitenring de volle lijn negeert. De microsimulatie kan dit oneigenlijk gebruik niet correct 

weergeven: een simulatie met twee invoegende rijstroken werd ook getest, maar komt minder goed 

overeen met de werkelijkheid. Dit blijkt ook uit bovenstaande grafiek: tijdens een groter deel van de 

simulatieperiode is de gemeten intensiteit wel ongeveer deze van één rijstrook. 

 

Het gevolg is dat er in de microsimulatie minder uitstroom is vanaf de E411 dan in werkelijkheid, 

voornamelijk in het begin en einde van de simulatie, waardoor de congestie op de R0 minder ver 

terugslaat. Het omgekeerde doet zich voor op de E411, waar de file langer blijft duren in de simulatie 

(zie verder). 

 

De volgende figuur toont de reistijd op het traject van Groenendaal tot Leonardkruispunt. 

 

 

Figuur 16: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Groenendaal tot Leonardkruispunt in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

In de microsimulatie is er ook vertraging te zien op dit segment, maar zoals hierboven verklaard, is deze 

minder groot dan de gemeten vertraging. 

 

• Ook stroomopwaarts van de 4-Armentunnel in Tervuren ontstaat er congestie door capaciteitstekort in 

de tunnel. In de microsimulatie komt de congestie goed overeen met de waargenomen toestand tot 

ongeveer 7u15. Daarna is er nog wel vertraging te zien, maar minder zwaar dan in de metingen. Ook dit 

valt te verklaren doordat er minder uitstroom vanaf de E411 is in de microsimulatie, vanwege de onder 

vorig puntje beschreven situatie. 

 

• Er is een kleiner knelpunt door invoegend verkeer aan het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe, vooral 

tussen 7u30 en 9u15. In de microsimulatie is de congestie hier wat minder zwaar op het hoogtepunt 

(8u30-9u), maar blijft ze langer duren. 

 

Op het traject van Leonardkruispunt tot Sint-Stevens-Woluwe is in de reistijd nog terugslag van dit 

knelpunt te zien tussen 8u30 en 9u. Dit is niet het geval in de simulatie. De reistijd ligt ook iets lager in 

de simulatie ten opzichte van de metingen doordat de congestie aan Tervuren-4 Armen lichter is. 
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Figuur 17: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Leonardkruispunt tot Sint-Stevens-Woluwe 
in de simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

• Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en op het viaduct van Vilvoorde (waar een 

snelheidsbeperking geldt) toont de microsimulatie lagere snelheden. Dit is niet te zien op de tellingen, 

maar dit heeft te maken met het feit dat zich daar geen tellocaties bevinden en de XT-plot van de 

tellingen interpolaties weergeeft. 

 

De volgende figuur toont de reistijd op het traject Sint-Stevens-Woluwe Machelen. Doordat de lichte 

vertraging tussen Zaventem en Machelen niet in de metingen voorkomt, ligt de reistijd hoger in de 

microsimulatie. Ook het knelpunt tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem-Henneaulaan beïnvloedt 

deze reistijd, maar beide zorgen slechts voor een beperkte vertraging. 

 

 

Figuur 18: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

• De volgende grote congestiezone ontstaat tussen Machelen en UZ Jette ter hoogte van Wemmel bij het 

uitvoegen naar de E40. De file reikt tot aan het knooppunt Strombeek-Bever. De congestie duurt van 

ongeveer 6u30 tot 10u. De duur en lengte van deze file worden goed weergegeven in de simulatie. 

 

Hieronder wordt de reistijd op het segment Machelen tot UZ Jette afgebeeld. Deze komt goed overeen 

met de gemeten waarden. 
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Figuur 19: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Machelen tot UZ Jette in de simulatie 
(blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

• Er ontstaan verschillende bottlenecks door weefbewegingen aan de complexen Groot-Bijgaarden 

Dansaertlaan, Astridlaan, Dilbeek en Anderlecht-Noord. In de microsimulatie is het effect van deze 

onafhankelijke bottlenecks, die elkaar versterken, zichtbaar. Ook de duur van de congestie, van 7u tot 

9u30, komt goed overeen met de metingen. 

 

De volgende figuur toont de reistijd op het segment UZ Jette-Dilbeek. De reistijd in de microsimulatie 

ligt rond dezelfde waarden als de metingen, maar toont minder hoge pieken. 

 

Figuur 20: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van UZ Jette tot Dilbeek in de simulatie (blauw) 
en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

  

Tussen Dilbeek en Ruisbroek toont de microsimulatie een lagere reistijd dan de metingen. Hier zijn 

echter weinig meetpunten beschikbaar, waardoor de reistijd volgens de metingen voor een groot stuk 

een extrapolatie is van de lokale file ter hoogte van Dilbeek en Anderlecht-Noord. 
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Figuur 21: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Dilbeek tot Ruisbroek in de simulatie 
(blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

• Tussen Ruisbroek en Halle is geen congestie te zien op de buitenring. Dit blijkt ook uit de grafiek van de 

reistijd op dit segment. 

 

 

Figuur 22: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Ruisbroek tot Halle in de simulatie (blauw) 
en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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c) E40 west 

 

Figuur 23: XT-plot E40 komende van Gent richting Brussel tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie 
(rechts) 

Op de E40 vanuit Gent staat tijdens de ochtendspits file vanaf het knooppunt Groot-Bijgaarden tot voorbij 

Affligem. Deze ontstaat op de binnenring ter hoogte van Zellik doordat hier (nadat het verkeer van de E40 erbij 

komt) de verkeersvraag groter is dan de capaciteit. Door de invoegbewegingen ter hoogte van de complexen 

Ternat en Affligem ontstaat er op de E40 ook hinder onafhankelijk van de terugslag vanaf Groot-Bijgaarden, maar 

de congestie wordt zwaarder door de terugslaande filegolven. 

In de microsimulatie is de file vanaf Groot-Bijgaarden bij het begin van de simulatieperiode minder zwaar. Nadien 

wordt de terugslag vanaf de binnenring zwaarder dan in de metingen. Ter hoogte van Ternat en Affligem is er 

hinder, zoals in de werkelijkheid, maar doordat de file van Groot-Bijgaarden niet zo ver terugslaat, wordt ze 

minder zwaar. 

Een verklaring voor het afwijkend gedrag in de simulatie ligt in het gebruik van de parallelweg ter hoogte van 

Zellik. Wanneer er zich file vormt op de tak van de E40 naar de binnenring, zal een deel van het verkeer niet 

langer rechtstreeks invoegen op de E40, maar in plaats daarvan op de parallelweg rijden tot aan het complex 

Zellik en pas daar de R0 oprijden. Doordat er in de microsimulatie geen routekeuze opgenomen is, is dat hier niet 

mogelijk. Hierdoor kan het precieze gedrag van de voertuigen op dit punt niet weergegeven worden in de 

simulatie. 

Onderstaande figuur toont de reistijd op de E40 richting Brussel. De filevorming op de E40 komt later in 

vergelijking met de meting, maar de reistijd is maximaal ongeveer even lang. 
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Figuur 24: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E40 richting Brussel van Erpe-Mere tot Groot-Bijgaarden in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

De volgende figuur toont de XT-plot van de E40 richting Gent. 

 

Figuur 25: XT-plot E40 richting Gent tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

In de metingen is voorbij Erpe-Mere terugslag te zien van een file die verderop ontstaan is, maar de oorzaak 

hiervan valt niet binnen het netwerk van deze microsimulatie. Voor het overige verloopt het verkeer in deze 

richting vlot. 

Dit is ook te zien op de figuur van de reistijd. 
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Figuur 26: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E40 richting Gent van Groot-Bijgaarden tot Erpe-Mere in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

d) A12 

 

Figuur 27: XT-plot A12 richting Brussel tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Op de A12 is er terugslag van de file die ontstaat ter hoogte van Wemmel op de buitenring (door het invoegend 

verkeer van de A12). De lengte van de terugslag komt in de simulatie goed overeen met de gemeten waarden, 

maar de terugslag gebeurt later in de simulatie. In werkelijkheid is de langste file gemeten tussen 7u30 en 8u30, 

in de simulatie is dat tussen 8u15 en 9u30. 

Dit is ook te zien op onderstaande figuur van de reistijd. 

 

Figuur 28: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de A12 richting Brussel van Meise tot Strombeek-Bever in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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De volgende figuren tonen de XT-plot en de reistijd op de A12 richting Antwerpen. Het verkeer in deze richting 

verloopt vlot, dus er is geen vertraging in de metingen of de simulatie. 

 

Figuur 29: XT-plot A12 richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 

Figuur 30: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de A12 richting Antwerpen van Strombeek-Bever tot Meise in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

e) E19 

 

Figuur 31: XT-plot E19 richting Brussel tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 
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Op de E19 richting Brussel is er terugslag vanaf de bottleneck bij het invoegen aan Machelen op de binnenring. 

Deze is zichtbaar vanaf 6u30 en lost op tegen 10u. Er zijn sporadisch filegolven te zien aan de complexen Zemst, 

Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Op basis van de metingen lijkt de congestie ter hoogte van Mechelen 

terugslag vanaf Machelen te zijn, die ter hoogte van de opritten versterkt wordt als gevolg van weefbewegingen. 

In de microsimulatie reikt de file gemiddeld ongeveer even ver, maar de verder terugslaande golven komen hier 

niet voor. Wel is er soms verstoord verkeer te zien op de hele E19. De gemeten snelheid in de congestie ligt wat 

lager dan deze in de microsimulatie. 

Dat laatste blijkt ook uit onderstaande figuur van de reistijd. De gemeten waarden tonen een maximale reistijd 

van ruim 40 minuten, terwijl dit in de simulatie beperkt blijft tot ongeveer 20 minuten. 

 

Figuur 32: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E19 richting Brussel van Rumst tot Machelen in de simulatie 
(blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

De volgende figuur toont de XT-plot voor de E19 richting Antwerpen. 

 

Figuur 33: XT-plot E19 richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Tussen 7u30 en 9u ontstaat er hinder ter hoogte van de complexen Rumst en Mechelen-Noord. In de metingen 

is ze korter in duur, maar dit kan ook te maken hebben met het beperkte aantal meetpunten. (Mogelijke 

congestie tussen de complexen Mechelen-Noord en Rumst is op de figuur niet zichtbaar.) 
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Ook de reistijd toont hierdoor eerder een kortstondige maar hogere vertraging in de metingen, terwijl in de 

microsimulatie een meer uitgemiddeld beeld te zien is. 

 

Figuur 34: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E19 richting Antwerpen van Machelen tot Rumst in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

f) E40 oost 

 

Figuur 35: XT-plot E40 komende van Leuven richting Brussel tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie 
(rechts) 

Op de E40 vanuit Leuven ontstaat er vanaf 6u45 file tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. Vanaf 7u45 

wordt deze file zwaarder door terugslag vanaf de buitenring. Iets voor 10u lost ze op. Daarnaast is er tussen 6u15 

en 8u15 congestie aan het knooppunt Heverlee. Vanaf 7u zijn er terugslaande filegolven vanaf Sterrebeek die de 

congestie ter hoogte van Heverlee zwaarder maken. 

De microsimulatie geeft de aanwezige bottlenecks goed weer, inclusief de terugslag vanaf de buitenring. Enkel 

de ver terugslaande filegolven tot aan Bertem en Heverlee zijn hier niet te zien, waardoor de congestie aan 

Heverlee sneller oplost. Tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe lost de file trager op, maar dit gebeurt wel 

nog tegen het einde van de simulatieperiode (10u30). 

De volgende figuur toont de reistijd op dit traject. De zwaarte van de file wordt goed weergegeven in de 

simulatie, met een maximale reistijd van ruim 30 minuten. De piek komt wat later dan in de metingen. 
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Figuur 36: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E40 richting Brussel van Heverlee tot Kraainem in de simulatie 
(blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

Onderstaande figuren tonen de XT-plot en de reistijd op de E40 richting Leuven, waar het verkeer tijdens de 

ochtendspits vlot verloopt. 

 

Figuur 37: XT-plot E40 richting Leuven tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 

Figuur 38: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E40 richting Leuven van Kraainem tot Heverlee in de simulatie 
(blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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g) E411 

 

Figuur 39: XT-plot E411 richting Brussel tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Op de E411 ontstaat om 6u30 een zware file vanaf het invoegen op de buitenring aan het Leonardkruispunt. 

Deze reikt tot voorbij het complex Overijse en lost op tegen 10u. De opbouw van deze file wordt correct 

weergegeven in de microsimulatie. Door het eerder beschreven gedrag van de invoegende voertuigen op de R0 

(zie b) R0 buitenring), wordt er in werkelijkheid een grotere capaciteit gecreëerd voor de invoegende beweging, 

waardoor de file op de E411 sneller oplost dan in de simulatie. 

Daarnaast is er op de E411 stroomafwaarts van het Leonardkruispunt een bottleneck voor het invoegend verkeer 

van de R0 op de E411 naar Brussel. Deze is te zien in de microsimulatie, maar blijft beperkt in lengte. Dit verschil 

is eveneens te verklaren vanuit de (nog) slechtere doorstroming op de E411 in de simulatie, waardoor deze 

bottleneck minder gevoed wordt. Een test op een netwerk met twee invoegende rijstroken van de E411 naar de 

buitenring (en dus een vlottere afwikkeling op de E411) toonde in dit geval wel terugslag van de congestie langs 

de kant van Brussel tot over het Leonardkruispunt. 

Buiten de congestieperiode ligt de snelheid stroomafwaarts van het Leonardkruispunt lager in de microsimulatie 

omdat hier de snelheidsbeperking opgenomen is. Deze is op de XT-plot van de tellingen niet zichtbaar. 

De volgende figuur toont de reistijd op de E411 richting Brussel. De maximale reistijd van 45 minuten komt 

overeen met de gemeten waarden. Zoals hierboven beschreven lost de file in de simulatie minder snel op door 

de extra afrijcapaciteit in werkelijkheid. 

 

Figuur 40: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E411 richting Brussel van Overijse tot Leonardkruispunt in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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De volgende figuren tonen de XT-plot en reistijd op de E411 richting Namen, waar het verkeer tijdens de 

ochtendspits vlot verloop in werkelijkheid en in de simulatie. De snelheid aan de kant van Brussel ligt lager door 

een snelheidsbeperking op dit segment. 

 

Figuur 41: XT-plot E411 richting Namen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 

Figuur 42: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E411 richting Namen van Sint-Stevens-Woluwe tot Overijse in 
de simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

4.1.2 VOERTUIGVERLIESUREN 

Onderstaande figuren geven voor elk van de segmenten uit de voorgaande paragraaf de voertuigverliesuren. 

Deze geven de totale verliestijd van alle voertuigen in de hele simulatieperiode weer. Ze worden rechtstreeks 

afgeleid uit de reistijd, zoals die in de grafieken hierboven afgebeeld is. De reistijd wordt vergeleken met de 

reistijd bij een snelheid die 90% van de toegelaten snelheid bedraagt. Het verschil hiertussen wordt gesommeerd 

over alle voertuigen om de voertuigverliesuren te berekenen. Ze worden in dit rapport samengeteld over de 

voertuigklassen heen: personenwagens, lichte vrachtwagens en zware vrachtwagens. Zoals bij de reistijden 

wordt een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van het microsimulatiemodel, de metingen van de 

referentiedag en de mediaan van de metingen van de dinsdagen en donderdagen van de maand waarin de 

referentiedag viel. 
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Figuur 43: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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Figuur 44: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

Figuur 45: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de E40 west in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

Figuur 46: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de A12 in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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Figuur 47: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de E19 in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

Figuur 48: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de E40 oost in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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Figuur 49: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de E411 in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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4.2  AVONDSPITS 

4.2.1 XT-PLOTS EN REISTIJDEN 

a) R0 binnenring 

 

Figuur 50: XT-plot R0 binnenring tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Op de R0 buitenring zijn tijdens de avondspits volgende congestiegebieden waar te nemen: 

• Tussen Halle en Dilbeek is er ter hoogte van Ruisbroek vertraging gemeten tussen 17u en 18u30. De 

precieze oorzaak van de file is uit de tellingen niet af te leiden door het ontbreken van meetpunten 

tussen Ruisbroek en Anderlecht-Noord. De microsimulatie toont verschillende bottlenecks door 

weefbewegingen ter hoogte van de complexen in deze zone. Dit lijkt een plausibele weergave van de 

congestie in dit gebied. 

 

Onderstaande figuur toont de reistijd op de segmenten Halle - Ruisbroek en Ruisbroek - Dilbeek. De 

vertraging in de microsimulatie komt vrij goed overeen met de gemeten waarden, rekening houdende 

met het feit dat de metingen een extrapolatie zijn van een beperkter aantal meetpunten. Hierdoor is in 

de microsimulatie een meer uitgemiddeld beeld te zien dan in de metingen. 
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Figuur 51: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Halle tot Ruisbroek in de simulatie (blauw) en 
in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

 

Figuur 52: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Ruisbroek tot Dilbeek in de simulatie (blauw) 
en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

 

• Tussen Dilbeek en UZ Jette staat er ter hoogte van het invoegen aan Zellik kort na het begin van de 

simulatieperiode (om 14u30) een zware file die te wijten is aan een ongeval. Hierdoor was de 

linkerrijstrook versperd tot ongeveer 15u30. Het gevolg hiervan is dat de gemeten intensiteit op dat 

moment overeenstemt met de capaciteit tijdens die congestie, en die is lager dan de freeflow capaciteit.  

 

Om dit na te bootsen is er het ongeval gesimuleerd met behulp van een stoplicht op de linkerrijstrook 

totdat de gemeten filelengte bereikt is. Door deze methode wordt zo goed mogelijk de reële 

beginsituatie nagebootst. De bottleneck aan Zellik is op deze manier wel aanwezig in de simulatie en 

lost op hetzelfde moment op als in werkelijkheid (rond 19u), maar ze slaat minder ver terug. 

 

Ook de reistijd ligt wat lager dan de gemeten waarden, zoals op onderstaande figuur te zien is. 
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Figuur 53: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Dilbeek tot UZ Jette in de simulatie (blauw) 
en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

 

• Tussen UZ Jette en Machelen ter hoogte van Vilvoorde-Koningslo en Grimbergen zijn vertragingen te 

zien tussen 16u en 18u. De hinder ontstaat door het invoegend verkeer aan Vilvoorde-Koningslo en de 

algemene hoge verkeersdruk op het viaduct. In de microsimulatie situeert de hinder zich eerder op het 

viaduct van Vilvoorde (waar zich geen meetpunt bevindt) en slaat ze in mindere mate terug tot de 

complexen meer stroomopwaarts. Begin- en eindpunt van de congestie komen wel overeen met de 

metingen, maar globaal is de congestie wat minder zwaar.  

 

Dit blijkt ook uit onderstaande figuur van de reistijd op het segment UZ Jette – Machelen. De congestie 

ter hoogte van Machelen is ook in deze reistijd vervat (zie volgend puntje). 

 

 

Figuur 54: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van UZ Jette tot Machelen in de simulatie (blauw) 
en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

 

• Tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe zijn er twee bottlenecks: ter hoogte van Zaventem door 

weefbewegingen bij het uitvoegen naar Sint-Stevens-Woluwe en ter hoogte van Machelen bij het 

uitvoegen naar de E19. De congestie begint rond 17u aan Zaventem (hoewel er vroeger al lichte 
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vertraging te zien is). Ter hoogte van Machelen wordt ze duidelijk zwaarder doordat hier een tweede 

bottleneck geactiveerd wordt aan het uitvoegen naar de E19. Tegen 19u lost de file op. Beide 

bottlenecks worden goed weergegeven in de microsimulatie. 

 

Onderstaande figuur toont de reistijd tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe, waar een vertraging 

van een vijftal minuten bereikt wordt. 

 

Figuur 55: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Machelen tot Sint-Stevens-Woluwe in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

• Tussen Sint-Stevens-Woluwe en het Leonardkruispunt toont de XT-plot een bottleneck aan Tervuren-4 

Armen, waar er zich file vormt van 15u tot iets na 19u door capaciteitstekort in de tunnel. Daarnaast is 

er tussen 16u15 en 18u15 file te zien vanaf het Leonardkruispunt, die terugslaat tot het knelpunt aan 

Tervuren-4 Armen. Deze wordt veroorzaakt door terugslag van een niet-structurele file op de E411 (zie 

verder) die niet in de microsimulatie voorkomt. 

 

In de microsimulatie ontstaat de congestie aan Tervuren-4 Armen op hetzelfde moment als in de 

werkelijkheid. Doordat de intensiteiten als gevolg van het incident op de E411 sterk daalden (zie 

onderstaande figuur, die de intensiteiten op de R0 binnenring ter hoogte van Wezembeek-Oppem 

toont) en er in de simulatie geen congestie is aan het Leonardkruispunt, lost de file aan Tervuren-4 

Armen op tegen 18u. Kort daarna, als de gemeten intensiteiten weer wat hoger liggen, wordt ze 

opnieuw geactiveerd. 
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Figuur 56: Intensiteiten op telpost 102291 (R0 binnenring ter hoogte van complex Wezembeek-Oppem) tijdens de 
avondspits voor telling (oranje) en simulatie (blauw) 

 

Onderstaande figuur toont de reistijd tussen Sint-Stevens-Woluwe en het Leonardkruispunt, die om 

bovenstaande reden veel hoger ligt in werkelijkheid dan in de simulatie. 

 

 

Figuur 57: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Leonardkruispunt in 
de simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

 

• Tussen het Leonardkruispunt en Groenendaal is vertraagd verkeer te zien, maar geen echte congestie. 

De reistijd blijft dan ook constant, met uitzondering van een kortstondige gemeten vertraging ter hoogte 

van Welriekendedreef. Dit is wellicht terugslag van een filegolf die buiten het studiegebied ontstond. 

 

Onderstaande figuur toont de reistijd tussen het Leonardkruispunt en Groenendaal.  
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Figuur 58: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Leonardkruispunt tot Groenendaal in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

b) R0 buitenring 

 

Figuur 59: : XT-plot R0 buitenring tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Bovenstaande figuur toont de XT-plot van de R0 buitenring tijdens de avondspits. 
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• In het gebied tussen Groenendaal en het Leonardkruispunt is er geen congestie. Dit blijkt ook uit 

onderstaande figuur van de reistijd op dit segment. 

 

 

Figuur 60: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Groenendaal tot Leonardkruispunt in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

• Tussen het Leonardkruispunt en Sint-Stevens-Woluwe is er vertraging tussen 17u45 en 18u45 ter 

hoogte van Tervuren-4 Armen. Dit is ook te zien in de microsimulatie. Het knelpunt is opnieuw de 

capaciteit in de 4 Armen-tunnel. 

 

Onderstaande figuur toont de reistijd tussen het Leonardkruispunt en Sint-Stevens-Woluwe. De 

vertraging bedraagt 1 à 2 minuten. In de meting is er wel een korte piek rond 17u30 door verdere 

terugslag van de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. 

 

 

Figuur 61: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Leonardkruispunt tot Sint-Stevens-Woluwe in 
de simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

• Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen ontstaat kort na 15u congestie bij het uitvoegen naar de E19 

te Machelen. Vanaf 16u15 komen daar terugslaande filegolven van de stroomopwaartse file vanaf 

Wemmel bij, die de congestie zwaarder maken. Rond 19u lost de file aan Machelen op. 
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De bottleneck aan Machelen wordt goed weergegeven in de simulatie. Het precieze moment waarop 

filegolven terugslaan kan niet zo exact in de simulatie opgenomen worden, met name de zwaarste 

filegolf van de stroomopwaartse file (zie volgend puntje) komt niet voor in de simulatie. Hierdoor lost 

de file aan Machelen sneller op in de simulatie en worden de hoogste gemeten pieken in de reistijd niet 

bereikt, zoals te zien is op onderstaande figuur. Op de pieken veroorzaakt door de terugslag na, komt 

de reistijd wel goed overeen met de metingen. 

 

 

Figuur 62: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

• Tussen Machelen en UZ Jette ter hoogte van Wemmel ontstaat zware file bij het invoegen van de A12. 

Ze begint al vanaf 14u30 en duurt tot ongeveer 19u30. Zoals hierboven aangegeven, is er terugslag tot 

aan de file te Machelen. Bij het modelleren van deze file is er de moeilijkheid dat er al congestie is bij 

de start van de simulatie, waardoor de capaciteit daalt. Om de werkelijke situatie zo goed mogelijk te 

benaderen is daarom gewerkt met een fictief stoplicht bij het begin van de simulatie, zodat er ook in de 

simulatie al snel file ontstaat. 

 

De simulatie toont over het algemeen een goede weergave van de duur en de lengte van de file. De 

snelheid in de congestiezone ligt in de simulatie tussen 10 en 30 km/u, waar ze in werkelijkheid wel 

constant onder de 20 km/u blijft. In de metingen is er rond 16u45 een moment te zien met bijna 

stilstaand verkeer. Dit is de oorzaak van de zwaarste filegolf tot aan Machelen, en komt niet voor in de 

simulatie. 

 

De congestie vertoont over het algemeen een meer constant beeld in de microsimulatie dan in de 

metingen. Uit analyse van de intensiteiten is gebleken dat de uitstroom van de file in werkelijkheid een 

onregelmatig verloop kent, terwijl de capaciteit van de bottleneck in de microsimulatie eerder constant 

blijft. De grootste piek in de reistijd wordt dan ook niet bereikt in de simulatie, maar de congestie lost 

ook trager op. Over het algemeen geeft de microsimulatie wel een realistisch beeld van de vertraging. 

De maximale reistijd ligt rond de 30 minuten en ligt daarmee tussen de metingen van de referentiedag 

en de mediaan van die maand. 
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Figuur 63: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Machelen tot UZ Jette in de simulatie (blauw) 
en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

• Tussen UZ Jette en Dilbeek verloopt het verkeer grotendeels vlot. Er zijn enkele vertragingen gemeten 

langs beide randen van dit segment (rond 17u45 in Dilbeek en rond 19u30 in Jette). Dit zijn uitlopers 

van congestie in de zones erna en ervoor en komen niet in de simulatie voor. 

 

 

Figuur 64: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van UZ Jette tot Dilbeek in de simulatie (blauw) en 
in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

 

• Van Dilbeek tot Ruisbroek en Ruisbroek tot Halle zijn er langgerekte filegolven te zien die eerder kort in 

duur zijn. Er zijn verschillende bottlenecks te zien ter hoogte van Huizingen, Beersel en Ruisbroek door 

weefbewegingen aan de complexen. De microsimulatie toont een realistische weergave van de duur en 

lengte van de congestie, maar de congestie blijft er wel meer gelokaliseerd, vooral rond Ruisbroek. 

 

Onderstaande figuren tonen de reistijd van Dilbeek tot Ruisbroek en van Ruisbroek tot Halle. Op het 

eerste segment ligt de reistijd in de simulatie lager dan de gemeten waarde, maar daar geldt opnieuw 

de opmerking dat het hier gaat om een extrapolatie van een beperkt aantal datapunten. Tussen 

Ruisbroek en Halle komt de reistijd in de simulatie goed overeen met de werkelijkheid. 
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Figuur 65: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Dilbeek tot Ruisbroek in de simulatie (blauw) 
en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

Figuur 66: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Ruisbroek tot Halle in de simulatie (blauw) en 
in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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c) E40 west 

 

Figuur 67: XT-plot E40 komende van Gent richting Brussel tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie 
(rechts) 

In de metingen reikt de file die ontstaat bij het invoegen op de binnenring net tot op de E40, en is er enkel rond 

15u15 kortstondig sprake van congestie. In de simulatie is de terugslag zwaarder. Zoals bij de ochtendspits is de 

oorzaak hiervoor dat, eens er zich file vormt op de tak van de E40 naar de binnenring, een deel van het verkeer 

via de parallelweg naar het complex Zellik rijdt. Hierdoor blijft de filestaart naar de E40 in werkelijkheid korter. 

De reistijd op de E40 richting Brussel ligt dan ook hoger in de simulatie dan in de realiteit, zoals te zien is op 

onderstaande figuur. 

 

Figuur 68: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E40 richting Brussel van Erpe-Mere tot Groot-Bijgaarden in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

De volgende figuur toont de XT-plot van de E40 richting Gent. 
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Figuur 69: XT-plot E40 richting Gent tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Tussen 17u en 18u is er vertraging te zien in de zone tussen Ternat en Groot-Bijgaarden. Dit komt ook voor in de 

microsimulatie. De simulatie toont over het algemeen wat lagere snelheden dan de metingen, maar het verkeer 

blijft wel grotendeels vlot rijden. Ook hier geldt dat de figuur van de tellingen op een eerder beperkt aantal 

meetpunten gebaseerd is. 

De file voorbij het complex Erpe-Mere, die in de metingen te zien is vanaf 18u15, wordt veroorzaakt buiten het 

netwerk van de microsimulatie. 

De reistijd toont een iets hogere waarde in de microsimulatie, maar de maximale reistijd komt goed overeen met 

de gemeten waarden. 

 

Figuur 70: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E40 richting Gent van Groot-Bijgaarden tot Erpe-Mere in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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d) A12 

 

Figuur 71: XT-plot A12 richting Brussel tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Het verkeer op de A12 richting Brussel rijdt vlot tijdens de avondspits. De metingen tonen hier wel een iets lagere 

gemiddelde snelheid dan de microsimulatie. De simulatie toont rond 18u30 terugslag van de bottleneck op de 

buitenring bij het invoegen van de A12. Dit is niet te zien in de metingen, maar er is geen meetpunt op deze 

precieze locatie. Daarom wordt er gekeken naar het snelheidsverloop op de tak van de A12 naar de R0 buitenring 

in het knooppunt Strombeek-Bever. 

 

Figuur 72: Snelheidsverloop op de tak van de A12 naar de R0 buitenring in het knooppunt Strombeek-Bever voor de 
metingen (oranje) en de simulatie (blauw) 

Uit deze figuur blijkt dat deze tak inderdaad in congestie staat gedurende een groot deel van de avondspits, en 

dat terugslag die tot net op de A12 reikt dus zeker mogelijk is. Ook in onderstaande figuur van de reistijd op de 

A12 is de vertraging in de microsimulatie te zien. 
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Figuur 73: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de A12 richting Brussel van Meise tot Strombeek-Bever in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

De volgende figuren tonen de XT-plot en de reistijd voor de A12 richting Antwerpen. Ook in deze richting verloopt 

het verkeer vlot. 

 

Figuur 74: XT-plot A12 richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 

Figuur 75: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de A12 richting Antwerpen van Strombeek-Bever tot Meise in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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e) E19 

 

Figuur 76: : XT-plot E19 richting Brussel tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

In de metingen is tussen 18u15 en 18u45 kortstondig terugslag van de buitenring te zien. Dit komt niet voor in 

de microsimulatie. Daarnaast is er beperkte vertraging tussen Mechelen-Noord en Rumst, wat wel in de simulatie 

zichtbaar is. De lagere snelheid in de microsimulatie op het laatste stuk van de E19 komt door een 

snelheidsbeperking die hier geldt. Dit is niet zichtbaar in de metingen omdat zich daar geen telpunt bevindt. 

In de reistijd is het effect van de terugslag te zien in de metingen. Dit zorgt voor een piek tot 20 minuten die niet 

voorkomt in de simulatie. 

 

Figuur 77: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E19 richting Brussel van Rumst tot Machelen in de simulatie 
(blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

De volgende figuur toont de XT-plot van de E19 richting Antwerpen. 
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Figuur 78: XT-plot E19 richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Tussen 17u en 18u30 is er hinder door het invoegen aan Mechelen-Noord, die ook in de microsimulatie zichtbaar 

is. Daarna is er een éénmalige zware filegolf tot Machelen te zien. Dit komt niet voor in de simulatie, maar deze 

toont gedurende de hele periode tot 19u wel licht vertraagd verkeer. Dit geeft aan dat er ook in de microsimulatie 

turbulenties in het verkeer zijn, waardoor een verstoring kan ontstaan. 

De volgende figuur toont de reistijd op dit traject. De simulatie toont een lichte toename van de reistijd, maar 

zonder een echte piek zoals in de metingen. 

 

Figuur 79: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E19 richting Antwerpen van Machelen tot Rumst in de simulatie 
(blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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f) E40 oost 

 

Figuur 80: XT-plot E40 komende van Leuven richting Brussel tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie 
(rechts) 

De XT-plot toont geen vertraging voor het verkeer op de E40 vanuit Leuven tijdens de avondspits. 

 

Figuur 81: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E40 richting Brussel van Heverlee tot Kraainem in de simulatie 
(blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

Op de reistijdfiguur is kort na 17u wel een hogere reistijd te zien in de simulatie. Dit komt doordat in sommige 

random seeds er terugslag is van de buitenring tot op de E40. Om na te gaan of dit mogelijk is, wordt gekeken 

naar het snelheidsverloop op de tak van de E40 naar de R0 buitenring in Sint-Stevens-Woluwe. 
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Figuur 82: Snelheidsverloop op de tak van de E40 komende van Leuven naar de R0 buitenring in het knooppunt Sint-
Stevens-Woluwe voor de metingen (oranje) en de simulatie (blauw) 

De blauwe lijn toont hier de microsimulatie voor een random seed waarin de terugslag tot op de E40 reikte. Op 

de figuur is te zien dat er ook in werkelijkheid filegolven tot op deze tak kwamen. Terugslag tot net op de E40 is 

dus mogelijk. 

De volgende figuur toont de XT-plot richting Leuven. 

 

Figuur 83: XT-plot E40 oost richting Leuven tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

De simulatie toont hier een lagere gemiddelde snelheid, met kleine verstoringen door het uitvoegen ter hoogte 

van Heverlee. Het verschil blijft echter klein, waardoor er in reistijd vrijwel geen verschil te zien is tussen 

metingen en simulatie. 
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Figuur 84: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E40 richting Leuven van Kraainem tot Heverlee in de simulatie 
(blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

g) E411 

 

Figuur 85: XT-plot E411 richting Brussel tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Het verkeer op de E411 richting Brussel verloopt vlot. Op de XT-plot van de microsimulatie zijn de 

snelheidsregimes zichtbaar. 

De figuur met de reistijd toont dat er geen vertraging was op de referentiedag (maar wel verschillende dagen 

met incidenten in deze maand, waardoor de mediaan wel een hogere reistijd toont). 
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Figuur 86: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E411 richting Brussel van Overijse tot Leonardkruispunt in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

De volgende figuur toont de XT-plot van de E411 richting Namen. 

 

Figuur 87: XT-plot E411 richting Namen tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Zoals eerder aangegeven deed zich op de E411 richting Namen een incident voor op de referentiedag. De daaruit 

volgende file komt dan ook niet voor in de simulatie. 

De reistijd in deze richting lag bijgevolg hoger op de referentiedag. 

 

Figuur 88: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E411 richting Namen van Leonardkruispunt tot Overijse in de 
simulatie (blauw) en in de metingen op de referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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4.2.2 VOERTUIGVERLIESUREN 

Onderstaande figuren geven voor elk van de segmenten uit de voorgaande paragraaf de voertuigverliesuren. 

Deze geven de totale verliestijd van alle voertuigen in de hele simulatieperiode weer. Ze worden rechtstreeks 

afgeleid uit de reistijd, zoals die in de grafieken hierboven afgebeeld is. De reistijd wordt vergeleken met de 

reistijd bij een snelheid die 90% van de toegelaten snelheid bedraagt. Het verschil hiertussen wordt gesommeerd 

over alle voertuigen om de voertuigverliesuren te berekenen. Ze worden in dit rapport samengeteld over de 

voertuigklassen heen: personenwagens, lichte vrachtwagens en zware vrachtwagens. Zoals bij de reistijden 

wordt een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van het microsimulatiemodel, de metingen van de 

referentiedag, en de mediaan van de metingen van de dinsdagen en donderdagen van de maand waarin de 

referentiedag viel. 

 

Figuur 89: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de R0 binnenring in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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Figuur 90: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de R0 buitenring in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

Figuur 91: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de E40 west in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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Figuur 92: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de A12 in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

Figuur 93: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de E19 in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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Figuur 94: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de E40 oost in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 

 

Figuur 95: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de E411 in de simulatie (blauw) en in de metingen op de 
referentiedag (oranje) en op de mediaan van deze maand (geel) 
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5 MICROSIMULATIEMODEL HOOFDWEGENNET BRUSSEL 
(BASISJAAR 2018) MET SNELHEIDSREGIME 100/90: 
RESULTATEN 

Sinds 1 september 2020 is het snelheidsregime op de R0 gewijzigd. Op alle plaatsen waar 120 km/u toegelaten 

was, is dit sindsdien nog 100 km/u. Om scenario’s die vanuit de huidige toestand vertrekken te modelleren, is 

een aparte versie van het microsimulatiemodel hoofdwegennet Brussel opgemaakt waarin het snelheidsregime 

is aangepast naar 100/90, d.w.z. 100 km/u voor personenwagens en 90 km/u voor vrachtwagens. (De snelheid 

voor vrachtwagens blijft dus dezelfde.) In dit hoofdstuk worden de resultaten (XT-plots, reistijden en 

voertuigverliesuren) van de microsimulatie weergegeven voor dit snelheidsregime. 

5.1  OCHTENDSPITS 

5.1.1 XT-PLOTS EN REISTIJDEN 

a) R0 binnenring 

 

Figuur 96: XT-plot R0 binnenring tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 
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Op de freeflowsnelheid na zijn er geen grote verschillen met de basisversie op de R0 binnenring. De file 

ter hoogte van Strombeek-Bever wordt wat zwaarder en deze ter hoogte van Zaventem minder zwaar, 

maar de verschillen zijn beperkt. Om na te gaan of er systematische verschillen zijn (die in alle random 

seeds voorkomen) is het nuttig om naar de reistijden te kijken, aangezien deze al uitgemiddeld zijn over 

vijf random seeds. Op onderstaande figuren worden de reistijden op de verschillende segmenten 

vergeleken met deze in de basisversie. 

   

 

Figuur 97: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Halle tot Ruisbroek in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

 

Figuur 98: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Ruisbroek tot Dilbeek in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Beleid 58  

 

Figuur 99: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Dilbeek tot UZ Jette in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

 

Figuur 100: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van UZ Jette tot Machelen in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 
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Figuur 101: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Machelen tot Sint-Stevens-Woluwe in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

Figuur 102: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Sint-Stevens-Woluwe tot 
Leonardkruispunt in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

Figuur 103: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring van Leonardkruispunt tot Groenendaal in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 
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Op de meeste segmenten neemt de reistijd licht toe, maar de vorm van de curve blijft steeds dezelfde als in de 
basisversie. 

 

b) R0 buitenring 

 
Figuur 104: XT-plot R0 buitenring tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 

snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

Op de buitenring wordt in het scenario 100/90 vooral de file ter hoogte van Wemmel minder zwaar, zowel in 

duur als in lengte. Daarnaast is er iets meer congestie op het viaduct van Vilvoorde en bij het uitvoegen naar de 

E40 aan Sint-Stevens-Woluwe. 

Onderstaande figuren tonen een vergelijking van de reistijd op de buitenring tussen de basisversie en het 

scenario met snelheidsbeperking tot 100 km/u. 
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Figuur 105: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Groenendaal tot Leonardkruispunt in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

 

Figuur 106: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Leonardkruispunt tot Sint-Stevens-
Woluwe in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

Figuur 107: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 
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Figuur 108: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Machelen tot UZ Jette in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

Figuur 109: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van UZ Jette tot Dilbeek in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 
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Figuur 110: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Dilbeek tot Ruisbroek in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

Figuur 111: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van Ruisbroek tot Halle in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Uit deze figuren blijkt dat de reistijd in het scenario 100/90 lager is op het segment Machelen- UZ Jette 

en een iets hogere piek kent op het segment UZ Jette-Dilbeek dan in de basisversie. Ook hier blijven de 

verschillen beperkt en blijft het algemene filebeeld gelijkaardig. 
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c) E40 west 

 

Figuur 112: XT-plot E40 komende van Gent richting Brussel tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en de 
simulatie met snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 113: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E40 richting Brussel van Erpe-Mere tot Groot-Bijgaarden in 
de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de E40 komende van Gent is er geen systematisch verschil tussen het scenario met snelheidsbeperking tot 

100 km/u en de basisversie. 
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Figuur 114: XT-plot E40 richting Gent tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 115: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E40 richting Gent van Groot-Bijgaarden tot Erpe-Mere in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de E40 richting Gent rijdt het verkeer vlot. De snelheidsbeperking op de R0 heeft hier geen impact. 

d) A12 

 

Figuur 116: XT-plot A12 richting Brussel tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 
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Figuur 117: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de A12 richting Brussel van Meise tot Strombeek-Bever in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

De terugslag van de file die ontstaat bij het invoegen van de A12 op de R0 buitenring komt niet meer tot op de 

A12 zelf in het scenario 100/90. Uit de reistijdfiguur blijkt dat dit in alle random seeds zo is. Dit is dus een 

systematisch verschil als gevolg van het scenario. 

 

Figuur 118: XT-plot A12 richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 119: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de A12 richting Antwerpen van Strombeek-Bever tot Meise in 
de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de A12 richting Antwerpen rijdt het verkeer vlot. De snelheidsbeperking op de R0 heeft hier geen impact. 
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e) E19 

 

Figuur 120: XT-plot E19 richting Brussel tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 121: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E19 richting Brussel van Rumst tot Machelen in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

De terugslag naar de E19 is minder zwaar in het scenario 100/90. Zowel de XT-plot als de reistijd tonen een 

duidelijk verschil in de lengte en duur van de file. 
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Figuur 122: XT-plot E19 richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 123: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E19 richting Antwerpen van Machelen tot Rumst in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de E19 richting Antwerpen zien we hetzelfde filebeeld en dezelfde reistijd als in de basisversie. 
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f) E40 oost 

 

Figuur 124: XT-plot E40 komende van Leuven richting Brussel tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en 
de simulatie met snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 125: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E40 richting Brussel van Heverlee tot Kraainem in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de E40 oost richting Brussel is de gereden snelheid ten westen van Sint-Stevens-Woluwe lager in het scenario 

100/90 dan in de basisversie omdat de toegelaten snelheid hier verlaagd is. Verder is er geen verschil in het 

filebeeld. 
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Figuur 126: XT-plot E40 richting Leuven tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 127: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E40 richting Leuven van Kraainem tot Heverlee in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Ook richting Leuven is de toegelaten snelheid ten westen van Sint-Stevens-Woluwe lager in het scenario 100/90 

dan in de basisversie. Verder is er geen effect van het scenario te zien. 

g) E411 

 

Figuur 128: XT-plot E411 richting Brussel tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 
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Figuur 129: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E411 richting Brussel van Overijse tot Leonardkruispunt in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de E411 richting Brussel is er na 8u een relatief beperkte toename van de reistijd te zien in het scenario met 

snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0.  

 

Figuur 130: XT-plot E411 richting Namen tijdens de ochtendspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 131: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de E411 richting Namen van Sint-Stevens-Woluwe tot Overijse 
in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de E411 richting Namen rijdt het verkeer vlot. De snelheidsbeperking op de R0 heeft hier geen impact. 
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5.1.2 VOERTUIGVERLIESUREN 

De voertuigverliesuren worden steeds berekend ten opzichte van een referentiesnelheid die 90% van de 

toegelaten snelheid op elk segment bedraagt. Voor de basisversie was dit op het grootste deel van de R0 120 

km/u voor personenwagens. In dit scenario bedraagt de toegelaten snelheid op deze segmenten 100 km/u. Om 

een volwaardige vergelijking tussen referentietoestand en scenario mogelijk te maken, zijn de 

voertuigverliesuren ook voor de basisversie herberekend ten opzichte van de nieuwe toegelaten snelheid. (Met 

andere woorden: er is in deze berekening pas verliestijd wanneer de gemiddelde snelheid op een segment lager 

is dan 90% van de nieuwe toegelaten snelheid, dus 90 km/u.) Om deze reden wijken de berekende 

voertuigverliesuren van de basisversie in dit hoofdstuk af van deze in het vorige hoofdstuk. 

 

Figuur 132: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de R0 binnenring in de basisversie (blauw) en in het scenario 
100/90 (groen) 
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Figuur 133: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring in de basisversie (blauw) en in het scenario 
100/90 (groen) 

 

Figuur 134: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de E40 west in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 
(groen) 
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Figuur 135: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de A12 in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 
(groen) 

 

 

Figuur 136: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de E19 in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 
(groen) 
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Figuur 137: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de E40 oost in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 
(groen) 

 

Figuur 138: Voertuigverliesuren tijdens de ochtendspits op de E411 in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 
(groen) 
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5.2  AVONDSPITS 

5.2.1 XT-PLOTS EN REISTIJDEN 

a) R0 binnenring 

 

Figuur 139: XT-plot R0 binnenring tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Op de freeflowsnelheid na zijn er geen grote verschillen met de basisversie op de R0 binnenring. Enkel 

de file op de R0 west, met verschillende bottlenecks door weefbewegingen aan de complexen, wordt 

wat zwaarder in dit scenario. 
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Figuur 140: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Halle tot Ruisbroek in de basisversie (blauw) 
en in het scenario 100/90 (groen) 

 

 

Figuur 141: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Ruisbroek tot Dilbeek in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 
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Figuur 142: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Dilbeek tot UZ Jette in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

 

Figuur 143: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van UZ Jette tot Machelen in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 
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Figuur 144: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Machelen tot Sint-Stevens-Woluwe in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

Figuur 145: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Leonardkruispunt 
in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

Figuur 146: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 binnenring van Leonardkruispunt tot Groenendaal in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 
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Over het algemeen is er een lichte toename van de reistijd op de binnenring. Enkel op het segment Halle-
Ruisbroek is de stijging groter. Uit de figuur blijkt duidelijk dat de congestie op de R0 west zowel in duur als 
intensiteit toeneemt. 

 

b) R0 buitenring 

 
Figuur 147: XT-plot R0 buitenring tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 

snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

Ook op de buitenring neemt de congestie op de R0 west wat toe, vooral ter hoogte van Ruisbroek. De file vanaf 

Wemmel wordt wat minder zwaar, en vooral de congestie vanaf Machelen is korter en lost sneller op dan in de 

basisversie. 
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Figuur 148: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Groenendaal tot Leonardkruispunt in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

 

Figuur 149: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Leonardkruispunt tot Sint-Stevens-Woluwe 
in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

Figuur 150: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 
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Figuur 151: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Machelen tot UZ Jette in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

Figuur 152: Reistijd (in minuten) tijdens de ochtendspits op de R0 buitenring van UZ Jette tot Dilbeek in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

Figuur 153: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Dilbeek tot Ruisbroek in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 
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Figuur 154: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de R0 buitenring van Ruisbroek tot Halle in de basisversie (blauw) 
en in het scenario 100/90 (groen) 

De conclusies op basis van de XT-plot worden bevestigd bij vergelijking van de reistijden. Het grootste verschil is 

te zien op het segment Sint-Stevens-Woluwe – Machelen, waar de reistijd tijdens de piek tot tien minuten lager 

ligt in het scenario 100/90. Op de laatste twee segmenten neemt de reistijd dan weer licht toe.  

c) E40 west 

 

Figuur 155: XT-plot E40 komende van Gent richting Brussel tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de 
simulatie met snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 
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Figuur 156: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E40 richting Brussel van Erpe-Mere tot Groot-Bijgaarden in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

De terugslag van het invoegen op de binnenring op de E40 is minder zwaar in het scenario 100/90. Vanaf de piek 

van de congestie ligt de reistijd in het scenario ongeveer vijf minuten lager dan in de basisversie. 

 

Figuur 157: XT-plot E40 richting Gent tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 
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Figuur 158: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E40 richting Gent van Groot-Bijgaarden tot Erpe-Mere in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de E40 richting Gent rijdt het verkeer vlot. De snelheidsbeperking op de R0 heeft hier geen impact. 

d) A12 

 

Figuur 159: XT-plot A12 richting Brussel tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 160: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de A12 richting Brussel van Meise tot Strombeek-Bever in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

De terugslag van de file die ontstaat bij het invoegen van de A12 op de R0 buitenring komt in het scenario 100/90 

minder vaak voor. Hierdoor is de gemiddelde toename van de reistijd lager dan in de basisversie. 
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Figuur 161: XT-plot A12 richting Antwerpen tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 162: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de A12 richting Antwerpen van Strombeek-Bever tot Meise in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de A12 richting Antwerpen rijdt het verkeer vlot. De snelheidsbeperking op de R0 heeft hier geen impact. 

 

e) E19 

 

Figuur 163: XT-plot E19 richting Brussel tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 
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Figuur 164: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E19 richting Brussel van Rumst tot Machelen in de basisversie 
(blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de E19 richting Brussel was er geen congestie in de basisversie en dat blijft zo in het scenario 100/90. 

 

Figuur 165: XT-plot E19 richting Antwerpen tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 
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Figuur 166: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E19 richting Antwerpen van Machelen tot Rumst in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de E19 richting Antwerpen zien we hetzelfde filebeeld en dezelfde reistijd als in de basisversie. 

f) E40 oost 

 

Figuur 167: XT-plot E40 komende van Leuven richting Brussel tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de 
simulatie met snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 
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Figuur 168: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E40 richting Brussel van Heverlee tot Kraainem in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Op de E40 oost richting Brussel is de gereden snelheid ten westen van Sint-Stevens-Woluwe lager in het scenario 

100/90 dan in de basisversie omdat de toegelaten snelheid hier verlaagd is. De terugslag die in enkele random 

seeds voorkwam in de basisversie, is niet meer aanwezig in het scenario 100/90. 

 

Figuur 169: XT-plot E40 richting Leuven tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 
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Figuur 170: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E40 richting Leuven van Kraainem tot Heverlee in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Ook richting Leuven is de toegelaten snelheid ten westen van Sint-Stevens-Woluwe lager in het scenario 100/90 

dan in de basisversie. Verder is er geen effect van het scenario te zien. 

g) E411 

 

Figuur 171: XT-plot E411 richting Brussel tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 172: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E411 richting Brussel van Overijse tot Leonardkruispunt in de 
basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 
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Het verkeer op de E411 richting Brussel rijdt vlot tijdens de avondspits, er is dan ook geen verschil met de 

basisversie. 

 

Figuur 173: XT-plot E411 richting Namen tijdens de avondspits van de simulatie basisversie (links) en de simulatie met 
snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0 (rechts) 

 

Figuur 174: Reistijd (in minuten) tijdens de avondspits op de E411 richting Namen van Sint-Stevens-Woluwe tot Overijse in 
de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

Ook op de E411 richting Namen rijdt het verkeer vlot. De snelheidsbeperking op de R0 heeft hier geen impact. 
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5.2.2 VOERTUIGVERLIESUREN 

Zoals onder paragraaf 5.1.2 aangehaald, zijn de voertuigverliesuren in dit hoofdstuk berekend uitgaande van een 

toegelaten snelheid van 100 km/u op het grootste deel van de R0. Om deze reden wijken ze af van deze 

gerapporteerd in hoofdstuk 4. 

 

Figuur 175: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de R0 binnenring in de basisversie (blauw) en in het scenario 
100/90 (groen) 
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Figuur 176: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de R0 buitenring in de basisversie (blauw) en in het scenario 
100/90 (groen) 

 

Figuur 177: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de E40 west in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 
(groen) 
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Figuur 178: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de A12 in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 

 

 

Figuur 179: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de E19 in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 (groen) 
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Figuur 180: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de E40 oost in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 
(groen) 

 

Figuur 181: Voertuigverliesuren tijdens de avondspits op de E411 in de basisversie (blauw) en in het scenario 100/90 
(groen) 
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6 CONCLUSIES 

Dit rapport beschrijft de actualisatie van de microsimulatie van het hoofdwegennet Brussel met basisjaar 2018. 

Het netwerk bestaat uit de R0 rond Brussel van het complex Halle tot en met het complex Groenendaal, samen 

met de aansluitende snelwegen (E40 west, A12, E19, E40 oost en E411). De microsimulatie gaat voor zowel de 

ochtendspits als de avondspits uit van metingen op 6 november 2018. Bij de kalibratie is gebruik gemaakt van 

XT-plots, reistijden en voertuigverliesuren.  

In de opgebouwde microsimulaties van de ochtend- en avondspits zijn alle waargenomen knelpunten aanwezig. 

De files op de binnen- en buitenring worden over het algemeen goed weergeven in de simulatie. Er zijn enkele 

aandachtspunten die het correct modelleren van het netwerk enigszins bemoeilijken: 

• Het invoegen van de E411 op de R0 buitenring verloopt in theorie over één rijstrook, maar tijdens de 

ochtendspits blijkt uit de intensiteiten op deze beweging dat tijdens een deel van de simulatieperiode 

een deel van het verkeer de volle lijn negeert en er op die manier meer dan de capaciteit van één 

rijstrook gebruikt wordt om in te voegen. De simulatie gaat uit van één invoegende rijstrook omdat dit 

een betere benadering van de werkelijkheid toont dan twee invoegende rijstroken (de realiteit ligt 

tussenin). De verkeersafwikkeling op de E411 en de R0 buitenring verloopt hierdoor niet identiek in het 

microsimulatiemodel als in de werkelijkheid. 

• Bij filevorming op de tak van de E40 komende van Gent naar de R0 binnenring, gebruikt een deel van 

het verkeer op deze tak de parallelweg tot het complex Zellik. Dit is niet mogelijk in de microsimulatie 

(zonder routekeuze). Hierdoor tonen zowel de simulaties van de ochtendspits als de avondspits te zware 

terugslag op de E40 en kan de afwikkeling van de file anders verlopen. 

• In de avondspits is er op de binnenring ter hoogte van Zellik en Groot-Bijgaarden al veel file aanwezig 

bij het begin van de simulatieperiode. Dit heeft een effect op de wegcapaciteit. De simulatie van de 

avondspits bootst deze begintoestand na door het toevoegen van fictief stoplicht tijdens het begin van 

de simulatieperiode. 

• Tijdens de avondspits van de referentiedag was er een incident op de E411 richting Namen, met 

gevolgen voor de verkeersafwikkeling en de intensiteiten op de binnenring ter hoogte van het 

Leonardkruispunt en Tervuren-4 Armen. Hierdoor wijkt de microsimulatie van de avondspits op dit punt 

af van de werkelijke toestand. 

De afwijkingen van het model ten opzichte van de werkelijkheid zijn dus verklaarbaar en zo goed mogelijk 

beantwoord. Dit alles maakt dat de opgebouwde microsimulatie van het hoofdwegennet Brussel met basisjaar 

2018 inzetbaar is voor studies.  

Om te beantwoorden aan de gewijzigde verkeerssituatie vanaf 1 september 2020, is er ook een versie van het 

microsimulatiemodel gemaakt met een snelheidsbeperking tot 100 km/u op de R0. De effecten van dit scenario 

op de verkeersafwikkeling kunnen als volgt samengevat worden: 

• Op de R0 zelf blijft het filebeeld grotendeels hetzelfde. Sommige files worden wat zwaarder (vooral op 

de binnenring), andere wat minder zwaar (eerder op de buitenring). De effecten zijn meestal beperkt 

in grootte. 

• De terugslag van de file naar verschillende aansluitende snelwegen is minder zwaar. Dit is het geval 

voor de A12 en de E19 tijdens de ochtendspits, en voor E40 west, de A12 en de E40 oost in de 

avondspits. In de avondspits is de terugslag sowieso beperkt en reikt ze maar (in sommige random 

seeds) tot net op de aansluitende snelwegen, maar het effect van het scenario is toch zichtbaar. 


