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1 INLEIDING 
In dit rapport wordt de opbouw van de microsimulatie van het hoofdwegennet in de regio Antwerpen 
beschreven. 

In het verleden bestonden er reeds microsimulaties van het hoofdwegennet in de regio Antwerpen. Het 
basisjaar van de meest recente simulatie was 2012. Sindsdien zijn de verkeersvolumes en de congestie op de 
snelwegen in de regio Antwerpen toegenomen. Bovendien zijn er ook een aantal infrastructuurwijzigingen 
uitgevoerd (o.a. aanpassingen aan het complex Brecht, aanpassingen aan het knooppunt Antwerpen-Centrum, 
het aanleggen van de spitsstrook op E19 Noord,…). Hierdoor was een actualisatie van de microsimulatie van 
het hoofwegennet Antwerpen naar een recenter basisjaar (2015) noodzakelijk. 

Er werd een microsimulatie opgebouwd die de R1 en aansluitende snelwegen bevat zodat alle files in die regio 
volledig (met filekop en filestaart) in kaart gebracht worden voor een ruime ochtend- en avondspits gebaseerd 
op tellingen van een representatieve dag in 2015. 

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. Tenslotte wordt de conclusie samengevat in hoofdstuk 5.  

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

 
Beleid 1  



 

2 BESCHRIJVING MICROSIMULATIEMODEL 
HOOFDWEGENNET ANTWERPEN (BASISJAAR 2015) 

2.1  OPMAAK NETWERK 

Het gemodelleerde snelwegennetwerk omvat de volgende snelwegen: 

• de R1 
• de E34 vanaf Beveren (aansluiting met de R2) tot Sint-Anna Linkeroever 
• de E17 vanaf Sint-Niklaas-West tot Antwerpen-West 
• de A12 vanaf Valaar tot Antwerpen-Zuid, met de afsplitsing van de A112 naar Antwerpen-Centrum 
• de E19 vanaf U.Z.A. tot Antwerpen-Zuid 
• de E313 vanaf Geel-West tot Antwerpen-Oost 
• de E34 vanaf Beerse tot Ranst (aansluiting op de E313) 
• de E19 vanaf Loenhout tot Antwerpen-Noord 
• de A12 vanaf Ekeren tot Antwerpen-Noord 

Bij de afbakening van het netwerk werd er voor gezorgd dat de filekop en de filestaart zowel in de ochtend- als 
in de avondspits volledig in het netwerk opgenomen wordt. 

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

 
Figuur 1: Overzicht van het netwerk van de microsimulatie hoofdwegennet Antwerpen (basisjaar 2015)  

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: o.a. 70 km/u in de Kennedytunnel tussen 6u30 en 20u en 100 km/u op de R1 
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• spitsstroken op E313 en E19 gesloten tijdens ochtendspits en open tijdens avondspits 

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 Antwerpen. Uit het 
provinciaal verkeersmodel werd voor een gemiddelde werkdag de uurmatrix van 8u-9u voor de ochtendspits 
en van 16u-17u voor de avondspits geëxporteerd. 

Het beschouwde snelwegennetwerk is volledig uitgerust met dubbele lussen op de op- en afritten en op de 
doorgaande richtingen in de complexen en de knooppunten. 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, de spitsstroken op E313 en E19 geopend zijn (in de avondspits) en waarop er geen 
ongeval gebeurde dat invloed heeft op het filebeeld. Deze referentiedag is voor de ochtendspits dinsdag 6 
oktober 2015 en voor de avondspits donderdag 8 oktober 2015. Om de volledige opbouw en afbouw van de 
file in het netwerk te kunnen weergeven, wordt de ochtendspits gesimuleerd van 5u30 tot 12u en de 
avondspits van 14u30 tot 20u. 

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 
ANTWERPEN (BASISJAAR 2015): METHODIEK 

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten besproken van het microsimulatiemodel hoofdwegennet 
Antwerpen (basisjaar 2015) 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 R1 buitenring; 
• de R1 binnenring; 
• de E34 vanaf knooppunt Beveren tot complex Sint-Anna Linkeroever in beide rijrichtingen; 
• de E17 vanaf complex Sint-Niklaas-West tot knooppunt Antwerpen-West in beide rijrichtingen; 
• de A12 vanaf Valaar tot knooppunt Antwerpen-Zuid in beide rijrichtingen; 
• de E19 vanaf complex U.Z.A. tot knooppunt Antwerpen-Zuid in beide rijrichtingen; 
• de E313 vanaf complex Geel-West tot knooppunt Antwerpen-Oost in beide rijrichtingen; 
• de E34 vanaf complex Beerse tot knooppunt Ranst in beide rijrichtingen; 
• de E19 vanaf complex Loenhout tot knooppunt Antwerpen-Noord in beide rijrichtingen; 
• de A12 vanaf complex Ekeren tot knooppunt Antwerpen-Noord in beide rijrichtingen. 

De resultaten van de microsimulatie worden beschreven aan de hand van XT-plots, reistijden en 
voertuigverliesuren.  Als validatie van de microsimulatie worden de intensiteiten van een andere dag in het 
zelfde netwerk opgenomen. Deze validatiedag heeft een afwijkend filebeeld ten opzichte van de 
oorspronkelijke referentiedag, maar omvat eveneens een spitsperiode zonder ongevallen en met opengestelde 
spitstroken op E313 en E19 tijdens de avondspits. 

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. Hierbij is voor 
alle telposten een goede overeenkomst bereikt. 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 dagelijkse variaties in het verkeer 
worden de ochtend- en de avondspits telkens met 5 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 de dagelijkse variaties (bij gelijkblijvende intensiteiten) in rekening gebracht worden. De 
resultaten voor de verschillende random seeds zijn in het algemeen gelijkaardig. Daarom wordt er telkens één 
representatieve random seed gekozen voor de evaluatie van de microsimulatie. 

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 rijden 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. 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 zodat om de 500 m de snelheid bemeten 
wordt. In de geobserveerde situatie zijn er vaak slechts meetpunten ter hoogte van de complexen en het 
knooppunt (horizontale streepjes op de linkse figuur). Daarom wordt de snelheid in de geobserveerde toestand 
geïnterpoleerd tussen de verschillende meetpunten. Hierdoor worden 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 de 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. De reistijden uit de simulatie zijn een gevolg van de verkeersafwikkeling 
die zelf een gevolg is van de verkeersdrukte en parameterinstellingen. 

Onderstaande figuur geeft een voorbeeld weer van de reistijdresultaten. 

 
Figuur 3: Voorbeeld van een vergelijking van de waargenomen en gesimuleerde reistijden 

Voertuigverliesuren 

Ook de voertuigverliesuren op de verschillende trajecten worden weergegeven. Hiermee wordt bepaald 
hoeveel tijd er ingevolge vertraagd verkeer of file (snelheid lager dan 90% van de toegelaten snelheid) wordt 
verloren door alle voertuigen samen. Hiermee wordt 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) van de dubbele lussen. Ook hier geldt dus dat verstoringen die niet 
gemeten werden met de dubbele lussen, niet meegenomen worden in de geobserveerde voertuigverliesuren. 
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Figuur 4: Voorbeeld van voorstelling waargenomen en gesimuleerde voertuigverliesuren 
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4 EVALUATIE MICROSIMULATIEMODEL HOOFDWEGENNET 
ANTWERPEN (BASISJAAR 2015): 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 een grafiek weergegeven die de gemeten reistijd vergelijkt met de reistijd in 
simulatie. 

a) R1 buitenring 

 
Figuur 5: XT-plot R1 buitenring tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Tijdens de ochtendspits vormt de Kennedytunnel het grootste knelpunt op de R1 buitenring. Op de 
referentiedag ontstond hier een file van 6u30 tot 10u30. De file slaat tussen 7u30 en 9u30 terug naar het 
knooppunt Sint-Anna-Linkeroever. Verder worden er nog lokale verstoringen waargenomen ter hoogte van de 
complexen Het zuid en Berchem omwille van de drukte en de weefbewegingen. Ter hoogte van het complex 
Deurne ontstaat er omstreeks 8u30 fileterugslag vanaf de afrit Deurne omwille van een slechte 
verkeersafwikkeling op de aansluiting met het onderliggend wegennet.  
Omstreeks 11u is er een ongeval gebeurd tussen Berchem en Borgerhout. Hierdoor ontstaat er een zware file. 
Omdat het ongeval plaats vindt op het einde van de ochtendspits en in een reeds filevrij gebied, wordt het 
filebeeld hier verder niet door beïnvloed. 

In de simulatie is de Kennedytunnel eveneens het grootste knelpunt. De file ontstaat er rond 6u20 en is 
omstreeks 11u40 opgelost. Tussen 7u30 en 10u40 is er fileterugslag richting knooppunt Sint-Anna-Linkeroever. 
Het tijdstip waarop de file ontstaat en terugslaat komt bijgevolg goed overeen met de gemeten toestand. De 
file lost wel minder snel op. In de simulatie is er druk verkeer tussen de Kennedytunnel en knooppunt 
Antwerpen-Oost. Vanaf het complex Borgerhout is er tussen 7u50 en 8u20 fileterugslag tot voorbij het 
knooppunt Antwerpen-Zuid. De oorzaak hiervan zijn de weefbewegingen tussen Borgerhout en Antwerpen-
Oost omwille van het invoegen van oprit Borgerhout en het uitvoegen naar de E313. 
Het ongeval tussen Berchem en Borgerhout aan het einde van de ochtendspits is niet opgenomen in de 
simulatie waardoor deze zware file zich in simulatie ook niet voordoet. 
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Figuur 6: Reistijden tijdens de ochtendspits op R1 buitenring berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw): van 

Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West (linksboven), van Antwerpen-West tot Antwerpen-Centrum (rechtsboven), van 
Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Zuid (tweede rij links), van Antwerpen-Zuid tot Antwerpen-Oost (tweede rij rechts) en 

van Antwerpen-Oost tot Antwerpen-Noord (onderste figuur) 

De reistijd van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West toont eveneens dat de file die ontstaat ter hoogte 
van de Kennedytunnel later oplost in simulatie dan in de waargenomen toestand. De maximale reistijd 
bedraagt in beide gevallen 7 à 8 minuten. De reistijd van Antwerpen-West tot Antwerpen-Centrum neemt 
gedurende de ochtendspits zowel in simulatie als in de waarnemingen toe met ongeveer 2 minuten. Op alle 
trajecten, behalve van Antwerpen-Oost tot Antwerpen-Noord, is er op het einde van de ochtendspits een 
toename van de gemeten reistijd omwille van het ongeval. Deze toename is bijgevolg niet aanwezig in de 
simulatie.  
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b) R1 binnenring 

 
Figuur 7: XT-plot R1 binnenring tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

Tijdens de ochtendspits is het grootste knelpunt op de R1 binnenring het voorsorteren voor het knooppunt 
Antwerpen-Zuid. Hierdoor ontstaat er file ter hoogte van complex Berchem. Op de referentiedag was er 
fileterugslag vanaf 6u20 tot 10u. De file slaat terug tot Antwerpen-Noord. Vanaf 6u30 is er een 
snelheidsbeperking in de Kennedytunnel tot 70 km/u. Dit is ook in de XT-plot duidelijk zichtbaar aan de blauwe 
band tussen knooppunt Antwerpen-Centrum en complex Linkeroever. Tussen Antwerpen-Centrum en Sint-
Anna-Linkeroever is het druk verkeer met een snelheidsbeperking tot 90km/u vanaf knooppunt Antwerpen-
West. 

In de simulatie ontstaat eveneens fileterugslag ter hoogte van complex Berchem omwille van het voorsorteren 
naar knooppunt Antwerpen-Zuid. De fileterugslag ontstaat iets vroeger (omstreeks 6u10), slaat minder snel 
terug en lost later op (omstreeks 10u30). De lengte van de fileterugslag komt wel overeen met de 
waargenomen filelengte: tot Antwerpen-Noord. Ook in simulatie is de snelheidsbeperking tot 70 km/u in de 
Kennedytunnel vanaf 6u30 zichtbaar in de XT-plot. In simulatie ontstaan hierin wel lokale verstoringen. Er 
ontstaat ook een zowel in tijd als ruimte beperkte file ter hoogte van het voorsorteren aan knooppunt 
Antwerpen-West omstreeks 8u. 
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Figuur 8: Reistijden tijdens de ochtendspits op R1 binnenring berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw):  van 

Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost (linksboven), van Antwerpen-Oost tot Antwerpen-Zuid (rechtsboven), van 
Antwerpen-Zuid tot Antwerpen-Centrum (tweede rij links), van Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-West (tweede rij rechts) 

en van Antwerpen-West tot Sint-Anna Linkeroever (onderste figuur) 

De figuur met de vergelijking van de reistijd van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost toont dat de reistijd in 
simulatie later toeneemt en ook later weer afneemt dan in de waargenomen toestand. Dit komt overeen met 
de vergelijking van de XT-plots waarbij de fileterugslag vanaf Antwerpen-Zuid minder snel terugslaat naar 
Antwerpen-Noord en ook minder snel weer afbouwt. De maximale reistijd is zowel in simulatie als in de 
waargenomen toestand ongeveer 15 minuten. De reistijd van Antwerpen-Oost tot Antwerpen-Zuid neemt 
zowel in de waargenomen toestand als in simulatie toe met 2 minuten. Tussen Antwerpen-West en Sint-Anna-
Linkeroever is er in de waargenomen toestand gedurende heel de simulatie vlot verkeer, terwijl in de simulatie 
de reistijd met 1 à 2 minuten toeneemt tussen 7u50 en 9u.  
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c) E34 west richting Antwerpen 

 
Figuur 9: XT-plot E34 west richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 10: Reistijd tijdens de ochtendspits op E34 west van Beveren tot Sint-Anna Linkeroever 

 uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

In de waargenomen toestand is er tijdens de ochtendspits op de E34 west richting Antwerpen een korte file bij 
het uitvoegen aan Sint-Anna-Linkeroever van 6u40 tot 10u10. Tussen 8u en 9u30 is er bovendien fileterugslag 
vanaf de R1 buitenring. De reistijd neemt toe vanaf 8u10 tot een maximale reistijd van 10 minuten. Om 9u20 
wordt opnieuw de free-flow reistijd van 5 minuten bereikt.  

In de simulatie is er gedurende heel de ochtendspits vertraagd verkeer ter hoogte van het uitvoegen aan Sint-
Anna-Linkeroever. Vanaf 7u50 tot 10u30 is er fileterugslag vanaf de R1 buitenring. De fileterugslag reikt ook 
verder dan in de waargenomen toestand. Dit is ook te merken aan het verloop van de reistijd: de reistijd neemt 
op het juiste moment toe, de maximale reistijd ligt met 12 minuten hoger en de reistijd valt pas om 10u10 
terug naar de free-flow reistijd.  

d) E34 west richting Knokke 

 
Figuur 11: XT-plot E34 west richting Knokke tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 
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Figuur 12: Reistijd tijdens de ochtendspits op E34 west van Sint-Anna Linkeroever tot Beveren  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw)  

Op de E34 richting Knokke wordt tijdens de ochtendspits geen file waargenomen, enkel een lagere snelheid in 
de bocht komende vanaf de binnenring. Dit wordt ook in de simulatie zo weergegeven. 

e) E17 richting Antwerpen 

 
Figuur 13: XT-plot E17 richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 14: Reistijd tijdens ochtendspits op E17 van Sint-Niklaas-West tot Antwerpen-West  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 
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In de waargenomen toestand ontstaat er tijdens de ochtendspits vanaf 6u30 fileterugslag op de E17 richting 
Antwerpen omwille van de verschillende invoegbewegingen op de R1 buitenring ter hoogte van het knooppunt 
Antwerpen-West. De file bouwt snel op om vanaf 7u30 de maximale filelengte tot voorbij het complex 
Haasdonk te bereiken. Vanaf 8u20 bouwt de file af tot voor het complex Haasdonk. Vanaf 9u30 bouwt de file 
verder af en vanaf 10u30 is er opnieuw vlot verkeer op de E17. De reistijd op de E17 neemt vanaf 6u40 toe om 
rond 8u de maximale reistijd van 44 minuten te bereiken. Vanaf 10u10 bedraagt de reistijd opnieuw de free-
flow reistijd van 10 minuten. Op het einde van de ochtendspits neemt de reistijd opnieuw toe omwille van het 
ongeval op de R1 buitenring.  

In de simulatie ontstaat er omstreeks 6u20 fileterugslag op E17 omwille van de invoegbewegingen op de R1 
buitenring ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-West. De file bouwt snel op zodat om 7u40 de maximale 
filelengte bereikt wordt. De file reikt maximaal tot aan het complex Haasdonk, wat iets korter is dan in de 
waargenomen toestand. Vanaf 9u40 neemt de file langzaam af en om 11u30 is er opnieuw vlot verkeer op de 
E17 richting Antwerpen. In simulatie ontstaan er eveneens kleine verstoringen omwille van het voorsorteren 
naar de parallelbaan ter hoogte van Sint-Niklaas. Deze verstoringen zijn niet zichtbaar op de XT-plots van de 
waargenomen toestand aangezien daar geen telposten aanwezig zijn. 
De reistijd neemt in simulatie gelijk toe met de reistijd berekend uit de tellingen. De maximale reistijd wordt 
later bereikt (om 8u20 in plaats van om 8u) en bedraagt slechts 35 minuten ten opzichte van 44 minuten in de 
waargenomen toestand. De reistijd neemt ook trager af naar de free-flow reistijd. 

f) E17 richting Gent 

 
Figuur 15: XT-plot E17 richting Gent tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 16: Reistijd tijdens de ochtendspits op E17 van Antwerpen-West tot Sint-Niklaas-West  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 
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Op de E17 richting Gent is er zowel in de waargenomen toestand als in simulatie vlot verkeer. Er is enkel 
vertraagd verkeer bij het invoegen aan het knooppunt Antwerpen-West. De reistijd bedraagt dan ook tijdens 
de volledige ochtendspits de free-flow reistijd van 10 minuten. 

g) A12 zuid richting Antwerpen 

 
Figuur 17: XT-plot A12 zuid richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 18: Reistijd tijdens de ochtendspits op A12 zuid van Valaar tot Antwerpen-Zuid  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw)   

Op de A12 zuid richting Antwerpen is er geen file, maar wel licht vertraagd verkeer. Er geldt een 
snelheidsbeperking tot 90 km/u maar deze wordt in werkelijkheid niet door alle voertuigen gerespecteerd, 
waardoor de gemiddelde snelheid hoger ligt. In de simulatie wordt deze wel gehandhaafd met een hogere 
reistijd op dit traject tot gevolg. De terugslag van de file na 11u is een gevolg van het ongeval op de R1 
buitenring en komt dus niet in de simulatie voor. 

h) A12 zuid richting Brussel 

 
Figuur 19: XT-plot A12 zuid richting Brussel tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 
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Figuur 20: Reistijd tijdens de ochtendspits op A12 zuid van Antwerpen-Zuid tot Valaar  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw)   

Ook op de A12 zuid richting Brussel geldt een snelheidsbeperking tot 90 km/u, welke in werkelijkheid beter 
gerespecteerd wordt. Zowel in de waargenomen toestand als in simulatie is er geen file op de A12 zuid richting 
Brussel. 

i) E19 zuid richting Antwerpen 

 
Figuur 21: XT-plot E19 zuid richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 22: Reistijd tijdens de ochtendspits op E19 zuid van U.Z.A tot Antwerpen-Zuid 

 berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw)  

In de bestaande toestand is er tussen 7u40 en 8u10 fileterugslag vanaf het knooppunt Antwerpen-Zuid omwille 
van het voorsorteren. Deze file is beperkt in tijd en lengte. Verder is er vlot verkeer op de E19 zuid richting 
Antwerpen. 
Ook in simulatie is er fileterugslag vanaf het knooppunt Antwerpen-Zuid. De file ontstaat omstreeks 7u40 en 
duurt tot 8u30.  

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

 
Beleid 15  



 

De reistijd is zowel in de waarnemingen als in simulatie bijna gedurende de volledige ochtendspits de free-flow 
reistijd. Tussen 7u50 en 8u10 neemt deze reistijd met ongeveer 1 minuut toe omwille van de fileterugslag 
komende van Antwerpen-Zuid. 

j) E19 zuid richting Brussel 

 
Figuur 23: XT-plot E19 zuid richting Brussel tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 24: Reistijd tijdens de ochtendspits op E19 zuid van Antwerpen-Zuid tot U.Z.A.  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw)  

Op de E19 zuid richting Brussel is er zowel in de waargenomen toestand als in simulatie vlot verkeer. In de 
Craeybeckxtunnel geldt een snelheidsbeperking van 100 km/u, welke in de waargenomen toestand minder 
gerespecteerd wordt dan in simulatie. 
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k) E313 richting Antwerpen 

 
Figuur 25: XT-plot E313 richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 26: Reistijd tijdens de ochtendspits op E313 van Geel-West tot Ranst (links) en van  
Ranst tot Antwerpen-Oost (rechts) berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

In de waargenomen toestand ontstaan er op de E313 richting Antwerpen tijdens de ochtendspits langgerekte 
filegolven gedurende de hele voormiddag. Om 5u50 ontstaat er file ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-
Oost en ter hoogte van het complex Herentals-Industrie. De file die ontstaat ter hoogte van Herentals-Industrie 
bestaat uit 1 filegolf, welke terugslaat tot  halfweg het wegvak tussen Geel-West en Herentals-Oost. De file die 
ontstaat ter hoogte van Antwerpen-Oost slaat terug tot voorbij Herentals-Industrie. Deze file wordt verzwaard 
door knelpunten ter hoogte van Wommelgem en Ranst. Vanaf 6u30 wordt deze file eveneens verzwaard door 
fileterugslag komende van de R1 binnenring. Al deze knelpunten samen veroorzaken filegolven die maximaal 
tot het complex Geel-West reiken.  Om 10u20 is een ongeval gebeurd ter hoogte van Herentals-West waardoor 
er file ontstaat en de afbouw van de file tussen Antwerpen-Oost en Herentals-West versneld wordt. 
Vanaf 6u begint de reistijd op de E313 richting Antwerpen toe te nemen. De reistijd kan sterk schommelen 
tijdens deze filegolven. Op het traject van Geel-West tot Ranst bedraagt de reistijd tijdens de drukste periode 
tussen de 25 en 40 minuten, en van Ranst tot Antwerpen-Oost 10 tot 20 minuten. Vanaf 10u20 begint de 
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reistijd opnieuw af te nemen. Omstreeks 10u20 gebeurde er een ongeval ter hoogte van Herentals-West, 
waardoor de reistijd tussen Geel-West en Ranst opnieuw toe neemt.  

In simulatie ontstaat er eveneens file omstreeks 5u50 ter hoogte van Antwerpen-Oost en Herentals-West. De 
filegolven zijn minder lang, waardoor het knelpunt ter hoogte van knooppunt Ranst duidelijker zichtbaar is. De 
filegolf die ontstaat ter hoogte van Herentals-West slaat terug tot Herentals-Industrie. De eerste filegolf die 
ontstaat ter hoogte van knooppunt Ranst slaat terug tot Herentals-West. Gedurende de rest van de simulatie 
blijft de file beperkt tot net voorbij complex Massenhoven. Alle knelpunten (Antwerpen-Oost, fileterugslag van 
de R1 binnenring, Wommelgem en Ranst) zijn aanwezig in de simulatie. Omstreeks 10u50 is de file op de E313 
richting Antwerpen opgelost. 

Tussen Ranst en Antwerpen-Oost is het reistijdverloop in de simulatie gelijkaardig aan de waargenomen reistijd 
met een maximale reistijd van 20 minuten (op een eerst filegolf na). Op het traject van Geel-West tot Ranst is 
de reistijd in simulatie lager dan de waargenomen reistijd omdat de file minder ver reikt. De maximale reistijd 
in simulatie bedraagt 30 minuten ten opzichte van 40 in de waargenomen toestand. De reistijd is in simulatie 
eveneens wisselvallig gedurende de volledige ochtendspits omwille van de filegolven.  

l) E313 richting Luik 

 
Figuur 27: XT-plot E313 richting Luik tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 
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Figuur 28: Reistijd tijdens de ochtendspits op E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst (links) en van  

Ranst tot Geel-West (rechts) berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

In de waargenomen toestand is er op de E313 richting Luik vlot verkeer gedurende de volledige ochtendspits. 
In simulatie is er gedurende de volledige ochtendspits druk verkeer waardoor de snelheid afneemt tot 90 à 100 
km/u. In de tellingen is dit niet waargenomen omwille van het beperkt aantal meetlocaties. Tussen Antwerpen-
Oost en Ranst geldt een snelheidsbeperking tot 100 km/u, welke in de waargenomen toestand minder goed 
gerespecteerd wordt dan in simulatie.  
De reistijd is zowel in simulatie als in de waargenomen toestand gelijk aan de free-flow reistijd op de volledige 
E313 richting Luik. Tussen Ranst en Geel-West is er in de simulatie af en toe lichte hinder waardoor de reistijd 
met 1 minuut toe neemt. 

m) E34 oost richting Antwerpen 

 
Figuur 29: XT-plot E34 oost richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

In de waargenomen toestand ontstaat er vanaf 6u fileterugslag van de E313 op de E34 oost richting 
Antwerpen. De file reikt maximaal tot Lille. Omstreeks 10u10 is de file opgelost en is er opnieuw vlot verkeer 
op de E34. De reistijd van complex Beerse tot knooppunt Ranst neemt vanaf 6u10 toe van 15 minuten in free-
flow tot maximaal 35 minuten omstreeks 8u15 waarna de reistijd opnieuw afneemt om rond 10u opnieuw de 
free-flow reistijd te bereiken. 

In simulatie is er op de E34 eveneens fileterugslag komende van de E313. De fileterugslag treedt wel later op: 
er pas om 6u50 fileterugslag. De file is compacter dan in de bestaande toestand en reikt maximaal tot 
halverwege het wegvak tussen Zoersel en Oelegem. Omstreeks 10u is de file opgelost. De reistijd neemt later 
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dan in de waargenomen toestand toe. De maximale reistijd bedraagt eveneens 35 minuten en omstreeks 10u 
wordt opnieuw de free-flow reistijd bereikt. 

 
Figuur 30: Reistijd tijdens ochtendspits op E34 oost van Beerse tot Ranst  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

n) E34 oost richting Nederland 

 
Figuur 31: XT-plot E34 oost richting Nederland tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 32: Reistijd tijdens de ochtendspits op E34 oost van Ranst tot Beerse 

 berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 
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Zowel in de waargenomen toestand als in de simulatie is er vlot verkeer op de E34 richting Nederland. In de 
simulatie is merkbaar dat er wel druk verkeer is, welke in de waargenomen toestand minder zichtbaar is 
omwille van het beperkt aantal telposten. De toename van de reistijd blijft beperkt tot 1 à 2 minuten. 

o) E19 noord richting Antwerpen 

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

 
Figuur 34: Reistijd tijdens de ochtendspits op E19 noord van Loenhout tot Antwerpen-Noord  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw). 

In de waargenomen toestand ontstaat er vanaf 6u20 file op de E19 noord richting Antwerpen ter hoogte van 
Sint-Job-in’t-Goor. Deze slaat terug tot maximaal Loenhout. Bovendien is er vanaf 7u20 terugslag vanaf de R1 
binnenring met een maximale lengte tot voorbij het complex Sint-Job-in’t-Goor. Ter hoogte van Kleine Bareel 
verzwaart deze laatste file, wat wijst op een extra knelpunt. De file lost op tegen 9u.  
De reistijd neemt vanaf 6u10 toe tot omstreeks 7u50 de maximale reistijd van 50 minuten bereikt wordt. 
Nadien neemt de reistijd af en wordt de free-flow reistijd omstreeks 9u10 opnieuw bereikt. 

In de simulatie ontstaat er vanaf 6u file ter hoogte van Sint-Job-in’t-Goor. Deze slaat terug tot aan het complex 
Brecht. De fileterugslag vanaf de R1 binnenring is minder zwaar, en komt slechts kortstondig om 8u45 voor. Er 
is wel een lichtere file te zien die ontstaat tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord, als gevolg van het 
uitvoegen aan Antwerpen-Noord.  
De reistijd in simulatie neemt toe vanaf 6u, bereikt omstreeks 7u30 een maximale reistijd van 45 minuten en 
neemt daarna terug af om om 9u de free-flow reistijd te bereiken. 
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p) E19 noord richting Nederland 

 
Figuur 35: XT-plot E19 noord richting Nederland tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 36: Reistijd tijdens de ochtendspits op E19 noord van Antwerpen-Noord tot Loenhout  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Op de E19 noord richting Nederland is er tijdens de volledige ochtendspits zowel in de waargenomen toestand 
als in de simulatie vlot verkeer. 

q) A12 noord richting Antwerpen 

 
Figuur 37: XT-plot A12 noord richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 
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Figuur 38: Reistijd tijdens de ochtendspits op A12 noord van Ekeren tot Antwerpen-Noord  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Zowel de waargenomen toestand als in de simulatie is er op de A12 noord richting Antwerpen vlot verkeer 
tijdens de volledige ochtendspits.  

r) A12 noord richting Nederland 

 
Figuur 39: XT-plot A12 noord richting Nederland van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 40: Reistijd tijdens de ochtendspits op A12 noord van Antwerpen-Noord tot Ekeren  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

In de waargenomen toestand is er vlot verkeer op de A12 noord richting Nederland. In simulatie zijn er lokaal 
beperkte verstoringen ter hoogte van het uitvoegen aan complex Ekeren. Dit wordt echter niet waargenomen 
omwille van de ligging van de telposten.  
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4.1.2 VOERTUIGVERLIESUREN 

Naast de reistijden worden ook de voertuigverliesuren per traject gebruikt als evaluatie van de doorstroming. 
Deze geven de totale verliestijd van alle voertuigen in de hele simulatieperiode weer, en worden vergeleken 
met de werkelijk gemeten waarden hiervoor. 

 
Figuur 41: Voertuigverliesuren tijdens de volledige ochtendspits op R1 buitenring  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Op de buitenring werden tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West en tussen Antwerpen-West en 
Antwerpen-Centrum telkens ongeveer 250 voertuigverliesuren gemeten. In de simulatie zijn dit er tussen de 
450 en 500. Hoewel dit verschil relatief vrij groot lijkt, gaat het nog om een beperkt aantal voertuigverliesuren. 
Voor het wegvak Sint-Anna Linkeroever – Antwerpen-West ligt dit aan het feit dat de file in de simulatie te laat 
oplost. Het wegvak Antwerpen-West – Antwerpen-Centrum ligt qua reistijd wel dicht bij de gemeten waarden, 
maar doordat de verliestijd vrij klein is (1 tot 2 minuten) en de intensiteiten zeer hoog liggen, zorgt een kleine 
afwijking op de verliestijd toch voor een relatief groot verschil in voertuigverliesuren. De voertuigverliesuren 
volgen hetzelfde patroon als de gemeten waarden, wat erop wijst dat de verdeling van de congestie over de 
verschillende trajecten wel correct is. Merk op dat de voertuigverliesuren als gevolg van het ongeval op de R1 
buitenring hier niet mee opgenomen zijn. 

 
Figuur 42: Voertuigverliesuren tijdens de volledige ochtendspits op R1 binnenring  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 
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Ook op de binnenring liggen de voertuigverliesuren in de simulatie hoger dan de gemeten waarden. Tussen 
Antwerpen-Noord en Antwerpen Oost zijn dit er ongeveer 1250 in werkelijkheid en 1500 in de simulatie 
doordat de file in de simulatie trager oplost. Tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid gaat het om 750 
gemeten voertuigverliesuren en ongeveer 1000 in de simulatie. Ook hier geldt dat de reistijd wel goed 
benaderd wordt, maar door de hoge intensiteiten het verschil groter wordt in voertuigverliesuren. De afwijking 
op het wegvak Antwerpen-Centrum – Antwerpen-West is het gevolg van de lokale verstoringen die hier in de 
simulatie voorkomen en in de waargenomen toestand niet. De verdeling van de verliestijd over de 
verschillende trajecten toont over het algemeen wel hetzelfde filebeeld en de absolute verschillen zijn niet al te 
groot. 

 
Figuur 43: Voertuigverliesuren tijdens de volledige ochtendspits op E17 en E34 west  

 berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Op de E17 richting Antwerpen komen de voertuigverliesuren uit de simulatie met ruim 3000 
voertuigverliesuren goed overeen met de werkelijke waarden. Op de E34 richting Antwerpen zijn het er 
ongeveer 450 voertuigverliesuren in de simulatie ten opzichte van 200 gemeten voertuigverliesuren. Dit komt 
doordat de file er in simulatie verder terugslaat en langer duurt dan in de waargenomen toestand. 

 
Figuur 44: Voertuigverliesuren tijdens de volledige ochtendspits op A12 zuid en E19 zuid  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 
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Op de A12 zuid en de E19 zuid zijn er tijdens de ochtendspits nauwelijks files aanwezig zowel in de 
waargenomen toestand als in de simulatie. De voertuigverliesuren bedragen bijgevolg overal minder dan 50. 

 
Figuur 45: Voertuigverliesuren tijdens de volledige ochtendspits op E313 en E34 oost  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Op de E313 van Ranst tot Antwerpen-Oost komen de voertuigverliesuren in de simulatie goed overeen met de 
gemeten waarden (ruim 2000 verliesuren). Van Geel-West tot Ranst bedraagt het aantal voertuigverliesuren in 
simulatie slechts de helft van de gemeten waarde: 2500 voertuigverliesuren in de waargenomen toestand en 
1200 voertuigverliesuren in de simulatie. De oorzaak hiervan is dat de file op de E313 richting Antwerpen in 
simulatie minder ver terugslaat dan in de waargenomen toestand. Op de E34 van Beerse tot Ranst geven de 
metingen 1300 voertuigverliesuren weer, in de simulatie zijn dit er 1000. In de richting weg van Antwerpen  
rijdt het verkeer op de E313 in de simulatie overal iets minder vlot, met in totaal ongeveer 350 
voertuigverliesuren op de E313 richting Luik. 

 
Figuur 46: Voertuigverliesuren tijdens de volledig ochtendspits op A12 noord en E19 noord  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Op de E19 van Loenhout tot Antwerpen-Noord werden ongeveer 1800 voertuigverliesuren gemeten. In de 
simulatie was de file vanaf Antwerpen-Noord minder zwaar, wat in totaal 1550 verliesuren oplevert. 
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4.1.3 VALIDATIE 

Ter validatie is de microsimulatie opnieuw doorgerekend met matrices die gekalibreerd zijn naar tellingen van 
een andere dag, namelijk vrijdag 2 oktober 2015. De XT-plots uit de simulatie worden vergeleken met de XT-
plots van tellingen op die dag. Aangezien deze data niet gebruikt zijn bij het kalibreren van het model, valt te 
verwachten dat er meer afwijkingen tussen de simulatie en de werkelijkheid zijn. De bedoeling is na te gaan in 
hoeverre de microsimulatie nog correct de files weergeeft. 

Om het overzicht te bewaren worden hier enkel XT-plots weergegeven van snelwegen waarop tijdens de 
ochtendspits file voorkomt. Dit zijn de R1 buitenring en binnenring, en de rijrichting naar Antwerpen van de 
E34 west, E17, E313, E34 oost en E19 noord. Op de overige wegvakken was er zowel in werkelijkheid als in de 
simulatie vlot verkeer. 

 
Figuur 47: XT-plot R1 buitenring tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

In de waargenomen toestand begint de file op de buitenring aan de Kennedytunnel later (om 7u30) op de 
validatiedag dan op de referentiedag, en duurt tot het einde van de simulatie. Ook in simulatie van de 
validatiedag begint de file omstreeks 7u30 en duurt tot het einde van de simulatie. Kort voor 8u was er in de 
waargenomen toestand fileterugslag ter hoogte van Deurne. Deze file is echter afkomstig van terugslaande file 
op afrit Deurne, waardoor deze niet in de simulatie aanwezig is.  

 
Figuur 48: XT-plot R1 binnenring tijdens de ochtendspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

Het waargenomen filebeeld op de R1 binnenring is op de validatiedag eveneens minder zwaar dan op de 
referentiedag. De file ter hoogte van Berchem ontstaat om 6u30, reikt maximaal tot complex Merksem en is 
om 9u30 opgelost. In de simulatie ontstaat de file ter hoogte van Berchem omstreeks 6u20, reikt eveneens tot 
complex Merksem en is omstreeks 9u40 opgelost. 
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Figuur 49: XT-plot E34 west richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links)  

en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

In de waargenomen toestand ontstaat er op de E34 west richting Antwerpen tussen 7u40 en 9u50 file ter 
hoogte van Sint-Anna-Linkeroever als gevolg van fileterugslag van de R1 buitenring. Ook later tijdens de 
ochtendspits ontstaan er nog kleinere verstoringen ter hoogte van Sint-Anna-Linkeroever. 

In de simulatie van de validatiedag ontstaat er eveneens file ter hoogte van Sint-Anna-Linkeroever omwille van 
de fileterugslag van de R1 buitenring. De file is er wel gedurende een kortere tijdspanne: van 8u10 tot 9u40. 
Ter hoogte van het knooppunt Beveren ontstaan ook kleinere verstoringen tussen 7u20 en 8u20, welke niet 
wordt weergegeven in de waargenomen toestand omwille van het beperkt aantal telposten.   

 
Figuur 50: XT-plot E17 richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links)  

en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

In de waargenomen toestand op de validatiedag begint de file op de E17 richting Antwerpen op te bouwen 
omstreeks 7u30. De file reikt maximaal tot ongeveer halfweg tussen de complexen Kruibeke en Haasdonk. Na 
9u30 neemt de file af maar blijft er wel vertraging tot ter hoogte van Zwijndrecht.  

In de simulatie ontstaat er, net zoals in de waarnemingen, file rond 7u30 en groeit deze aan tot voor het 
complex Haasdonk. Vanaf 9u30 begint de file af te nemen, maar naar het einde van de simulatie neemt de file 
opnieuw toe. De simulatie toont op dat moment nog files die zich vooral voortplanten op de twee rechtse 
rijvakken, wat de overwegend blauwe kleur op de XT-plot veroorzaakt: doordat de linkse rijstrook weinig 
congestie kent, ligt de gemiddelde snelheid hoger dan in een file op de 3 rijstroken. 

De oorzaak van de toenemende file op het einde van de simulatie is de specifieke kalibratie van de E17. 
Omwille van de volle lijn is het nodig het verkeer al ver van tevoren te laten voorsorteren. Terwijl verkeer in 
werkelijkheid nog op het moment zelf een keuze kan maken afhankelijk van de drukte op de verschillende 
rijstroken, zijn de parameters in de simulatie star en moet er dus eigenlijk een a priori inschatting gemaakt 
worden van hoe het verkeer zich verdeelt. De parameters zijn tijdens het kalibratieproces bepaald, op basis van 
het verkeer van 6 oktober 2015, om de geobserveerde congestie op die dag zo goed mogelijk weer te geven. 
Uit de validatie blijkt dus dat deze parameters niet noodzakelijk gebruikt kunnen worden voor andere dagen. Er 
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dient dus rekening mee gehouden te worden dat deze mogelijk aangepast moeten worden bij gebruik van de 
simulatie op een andere dag.   

 
Figuur 51: XT-plot E313 richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links)  

en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

Op de validatiedag ontstaat er in de waargenomen toestand omstreeks 6u file op de E313 richting Antwerpen 
ter hoogte van de knooppunten Antwerpen-Oost en Ranst. De filegolven slaan maximaal terug tot voorbij 
Massenhoven. Omstreeks 9u30 is de file op de E313 opgelost. 
In simulatie ontstaat er eveneens file omstreeks 6u ter hoogte van de knooppunten Ranst en Antwerpen-Oost. 
De eerste filegolf die ontstaat ter hoogte van Ranst slaat terug tot voorbij Massenhoven. Gedurende de rest 
van de ochtendspits zijn er enkel lokale verstoringen ter hoogte van Ranst. De file die ontstaat ter hoogte 
Antwerpen-Oost slaat maximaal terug tot Wommelgem.  

Net als in de simulatie van de referentiedag slaat de file op E313 richting Antwerpen ook in de simulatie van de 
validatiedag niet ver genoeg terug. De waargenomen knelpunten zijn wel aanwezig in de simulatie.  

 
Figuur 52: XT-plot E34 oost richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links)  

en de simulatie (rechts) op de validatiedag 
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In de waargenomen toestand van de validatiedag is er op de E34 oost richting Antwerpen file van Oelegem tot 
Ranst tussen 6u10 en 8u30 als gevolg van fileterugslag van de E313.  
Deze file is in de simulatie niet aanwezig aangezien er op de E313 slechts fileterugslag is tot Wommelgem en de 
file bijgevolg niet tot Ranst reikt.   

 
Figuur 53: XT-plot E19 noord richting Antwerpen tijdens de ochtendspits van de tellingen (links)  

en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

In de waargenomen toestand is er op de validatiedag beduidend minder file op de E19 noord dan op de 
referentiedag. Er is slechts een enkele filegolf die ontstaat ter hoogte van knooppunt Antwerpen-Noord 
omstreeks 6u en terugslaat tot voor het complex Sint-Job-in’t-Goor. Aan Sint-Job-in’t-Goor ontstaat er geen 
file.  

In simulatie is er, net als in de simulatie van de referentiedag, file ter hoogte van Sint-Job-in’t-Goor en ter 
hoogte van Antwerpen-Noord. De files zijn in de simulatie van de validatie dag wel beduidend minder zwaar 
dan in de simulatie van de referentiedag.   

De conclusie van deze evaluatie is dat de microsimulatie een vrij goede weergave van de filebeelden op de 
validatiedag geeft. Zowel de files op de buitenring als de binnenring worden zeer goed benaderd. Op de E313 
is er minder file te zien in de simulatie, maar dit was al het geval voor de referentiedag. Verder is het aantal 
verschilpunten beperkt. Op de E19 geeft de simulatie meer file dan die dag geobserveerd werd, en op de E17 
is er teveel file naar het einde van de simulatie toe. Dit laatste wordt veroorzaakt doordat de parameters 
voor de verdeling van het verkeer over de rijstroken op de E17 aangepast moeten worden in functie van het 
verkeer. 
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4.2 AVONDSPITS 

4.2.1 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 een grafiek weergegeven die de gemeten reistijd vergelijkt met de reistijd in 
simulatie. 

a) R1 buitenring 

 
Figuur 54: XT-plot R1 buitenring tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

In de waargenomen toestand zijn er tijdens de avondspits twee knelpunten op de R1 buitenring. Reeds vanaf 
14u30 is er congestie aan de Kennedytunnel en deze is pas om 19u15 opgelost. Daarnaast ontstaat er ook file 
aan Antwerpen-Oost tussen 15u en 19u20 omwille van het voorsorteren naar de E313. Deze file verzwaart ter 
hoogte van het invoegen van oprit Berchem en Antwerpen-Zuid.  Om 15u45 slaat deze file terug tot aan de file 
in de Kennedytunnel, waar beide files elkaar versterken en vanaf 16u slaat de file terug richting E17 en E34. 
Vanaf 18u20 begint de file op te lossen. 

In de simulatie zijn beide knelpunten eveneens aanwezig. Vanaf het begin van de simulatie is er file ter hoogte 
van de Kennedytunnel. Er is op dat moment ook al vertraagd verkeer ter hoogte van Antwerpen-Oost. Vanaf 
15u10 ontstaat er file ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Oost omwille van het voorsorteren naar de 
E313. Deze file slaat om 16u10 terug tot aan de Kennedytunnel. Vanaf 17u30 begint de file op te lossen en 
omstreeks 19u20 is de R1 buitenring opnieuw filevrij. De file die ontstaat aan Antwerpen-Oost ontstaat dus wel 
op het juiste moment, duurt even lang als in de waargenomen toestand, maar slaat minder snel en minder ver 
terug. Hierdoor wordt ook de file ter hoogte van de Kennedytunnel minder versterkt zodat ook deze sneller 
oplost en er geen fileterugslag meer is naar E17 en E34. 

Een vergelijking van de reistijd toont dat de file tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost in de simulatie 
correct wordt weergegeven: de reistijd neemt in beide gevallen toe vanaf 15u tot een maximale reistijd van 5 
minuten en vanaf 19u20 wordt de free-flow reistijd van 3 minuten opnieuw bereikt.  
De reistijd tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Zuid neemt zowel in de waargenomen toestand als in 
simulatie toe vanaf 15u10. In simulatie blijft de reistijd zo’n 3 minuten lager dan in de waargenomen toestand: 
de maximale reistijd bedraagt in waargenomen toestand 14 minuten en in simulatie 11 minuten. Vanaf 19u10 
bedraagt de reistijd zowel in de waargenomen toestand als in simulatie opnieuw de free-flow reistijd.  

De reistijd tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Centrum neemt in de waargenomen toestand toe vanaf 
15u40 tot een maximale reistijd van 15 minuten en vanaf 19u20 bedraagt de reistijd opnieuw de free-flow 
reistijd. In simulatie ligt de reistijd op dit traject gedurende heel de avondspits lager: de reistijd neemt pas 
vanaf 16u15 toe, de maximale reistijd bedraagt 8 minuten en vanaf 18u bereikt de reistijd opnieuw de free-
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flow reistijd. Deze afwijking komt doordat de file die ontstaat aan Antwerpen-Oost minder ver terugslaat in 
simulatie dan in de waargenomen toestand. 

De reistijd tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West neemt in de waargenomen toestand toe vanaf 
15u55 tot een maximale reistijd van 15 minuten en vanaf 18u25  bedraagt de reistijd opnieuw de free-flow 
reistijd. In simulatie is er op dit wegvak geen file waardoor gedurende heel de avondspits de reistijd gelijk is aan 
de free-flow reistijd. 

 

 

 

 
Figuur 55: Reistijden tijdens de avondspits op R1 buitenring berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw): van Sint-

Anna Linkeroever tot Antwerpen-West (linksboven), van Antwerpen-West tot Antwerpen-Centrum (rechtsboven), van 
Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Zuid (tweede rij links), van Antwerpen-Zuid tot Antwerpen-Oost (tweede rij rechts) en 

van Antwerpen-Oost tot Antwerpen-Noord (onderste figuur) 
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b) R1 binnenring 

 
Figuur 56: XT-plot R1 binnenring tijdens avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

In de waargenomen toestand zijn er vanaf het begin van de avondspits reeds lokale verstoringen aanwezig ter 
hoogte van de Kennedytunnel en tussen Berchem en Borgerhout. Vanaf 15u40 ontstaat er file ter hoogte van 
de Kennedytunnel die terugslaat tot knooppunt Antwerpen-Oost. Vanaf 18u10 begint deze file op te lossen en 
om 18u50 is er opnieuw vlot verkeer ter hoogte van de Kennedytunnel.  Een tweede knelpunt bevindt zich op 
de aansluiting van de R1 binnenring naar de E313. Hier ontstaat file op de locatie waar de 2 rijstroken komende 
van de R1 binnenring moeten samenvoegen tot 1 rijstrook. De file die daar ontstaat slaat vanaf 16u10 terug op 
de R1 binnenring tot voorbij het complex Merksem. Deze file is om 18u opgelost. Tussen 19u10 en 19u30 
ontstaat er bovendien file ter hoogte van afrit Berchem. 

In simulatie zijn dezelfde knelpunten aanwezig als in de waargenomen toestand. Vanaf 15u20 ontstaat er file 
ter hoogte van de Kennedytunnel. Deze file slaat minder snel terug dan in de waargenomen toestand, maar 
slaat wel even ver terug (tot Antwerpen-Oost). De file begint daardoor ook later op te lossen waardoor de file 
net niet opgelost is op het einde van de simulatie. Het knelpunt op de tak van de R1 binnenring naar de E313 
zorgt voor fileterugslag op de R1 binnenring tussen 16u en 18u10. Deze file slaat terug tot net voor het 
complex Merksem. 

Een vergelijking van de reistijden in de waargenomen toestand en in simulatie toont dat de files over het 
algemeen correct weergegeven worden in de simulatie maar dat de file op de R1 binnenring te laat oplost.  
De reistijd tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-West neemt in beide gevallen toe vanaf 15u30 met 2 à 3 
minuten. In de waargenomen toestand neemt de reistijd vanaf 18u40 terug af tot de free-flow reistijd terwijl 
de free-flow reistijd in de simulatie op het einde van de avondspits nog niet bereikt wordt.  
Analoog neemt de reistijd tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum zowel in de waargenomen toestand 
als in simulatie toe vanaf 15u50 tot een maximale reistijd van ongeveer 12 minuten. In de waargenomen 
toestand neemt de reistijd tussen 17u45 en 17u55 nog even toe tot 15 minuten. De free-flow reistijd wordt 
bereikt om 18u50 in de waargenomen toestand en op het einde van de avondspits in simulatie. 

De reistijd tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid neemt in de waargenomen toestand toe vanaf 16u20 
tot een maximale reistijd van 10 minuten. De free-flow reistijd wordt opnieuw bereikt omstreeks 18u30, op 
een kortstondige toename van de reistijd rond 19u20 na welke veroorzaakt wordt door de file ter hoogte van 
afrit Berchem. In de simulatie neemt de reistijd toe vanaf 16u40 eveneens tot een maximale reistijd van 20 
minuten, maar de toename verloopt minder snel. De reistijd neemt ook minder snel weer af en bereikt pas om 
19u40 opnieuw de free-flow reistijd. 
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Figuur 57: Reistijden tijdens de avondspits op R1 binnenring berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw): van 

Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost (linksboven), van Antwerpen-Oost tot Antwerpen-Zuid (rechtsboven), van 
Antwerpen-Zuid tot Antwerpen-Centrum (tweede rij links), van Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-West (tweede rij rechts) 

en van Antwerpen-West tot Sint-Anna Linkeroever (onderste figuur) 
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c) E34 west richting Antwerpen 

 
Figuur 58: XT-plot E34 west richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 59: Reistijd tijdens de avondspits op E34 west van Beveren tot Sint-Anna Linkeroever  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

In de waargenomen toestand is er op de E34 west richting Antwerpen lokale congestie ter hoogte van Sint-
Anna-Linkeroever van 14u40 tot 19u. Tussen 16u en 18u20 is er bovendien fileterugslag vanaf de R1 buitenring. 
Deze laatste file zorgt voor een toename van de reistijd op de E34 van ongeveer 5 minuten.  

In simulatie is er vanaf het begin van de simulatie tot 19u20 vertraagd verkeer ter hoogte van Sint-Anna-
Linkeroever. Er is echter geen fileterugslag van de R1 buitenring waardoor ook de reistijd op E34 west richting 
Antwerpen gelijk blijft aan de free-flow reistijd. 

d) E34 west richting Knokke 

 
Figuur 60: XT-plot E34 west richting Knokke tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 
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Figuur 61: Reistijd tijdens de avondspits op E34 west van Sint-Anna Linkeroever tot Beveren  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

In de waargenomen toestand is er vlot verkeer op de E34 west richting Knokke. Enkel ter hoogte van 
Waaslandhaven-Oost zijn er lokale verstoringen gedurende de volledige avondspits.  
In simulatie is er eveneens vlot verkeer op de E34 west richting Knokke. De lokale vertragingen ter hoogte van 
Waaslandhaven-Oost zijn niet aanwezig in simulatie. 

e) E17 richting Antwerpen 

 
Figuur 62: XT-plot E17 richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 63: Reistijd tijdens de avondspits op E17 van Sint-Niklaas-West tot Antwerpen-West  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw)  
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In de waargenomen toestand is er op de E17 richting Antwerpen reeds vanaf 14u30 file van Zwijndrecht tot 
Antwerpen-West. Vanaf 16u is er eveneens fileterugslag komende van de R1 buitenring waardoor de file 
verzwaart en terugslaat tot voorbij Kruibeke. Omstreeks 19u10 is de file op de E17 opgelost.  
In de reistijden is een analoog patroon terug te vinden. Vanaf 14u30 neemt de reistijd toe tot 14 minuten 
omwille van de file ter hoogte van Antwerpen-West. Vanaf 16u neemt de reistijd  toe tot maximaal 38 minuten 
omwille van de fileterugslag van de R1 buitenring en omstreeks 19u10 wordt opnieuw de free-flow reistijd 
bereikt. 

In de simulatie ontstaat er eveneens vanaf het begin van de simulatie file ter hoogte van Antwerpen-West. 
Deze slaat terug tot halfweg het wegvak tussen Haasdonk en Kruibeke, wat verder is dan in de waargenomen 
toestand. Omstreeks 17u40 is deze file opgelost. De file is sneller opgelost omdat de fileterugslag komende van 
de R1 buitenring ontbreekt in de simulatie.  
De reistijd in simulatie neemt vanaf 14u30 toe tot maximaal 18 minuten. Vanaf 16 neemt de reistijd af en om 
16u30 wordt opnieuw de free-flow reistijd bereikt. 

f) E17 richting Gent 

 
Figuur 64: XT-plot E17 richting Gent tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 65: Reistijd tijdens de avondspits op E17 van Antwerpen-West tot Sint-Niklaas-West 

 berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw)  

In de waargenomen toestand is er overwegend vlot verkeer op de E17 richting Gent tijdens de avondspits. Ter 
hoogte van het invoegen aan Antwerpen-West is er gedurende de volledige avondspits vertraagd verkeer. 
Vanaf 18u30 tot 19u10 is er een beperkte fileterugslag ter hoogte van Sint-Niklaas-West omwille van het 
invoegen van de parallelbaan.  
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In simulatie is er eveneens vlot verkeer op E17 richting Gent. Ter hoogte van Antwerpen-West ligt de snelheid 
iets lager omwille van de invoegende weefbewegingen. Ter hoogte van het invoegen van oprit Sint-Niklaas-
West ontstaat er ook in de simulatie kortstondig fileterugslag, al is het wel vroeger in de avondspits nl. van 
17u10 tot 17u40.  

g) A12 zuid richting Antwerpen 

 
Figuur 66: XT-plot A12 zuid richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 67: Reistijd tijdens de avondspits op A12 zuid van Valaar tot Antwerpen-Zuid  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

In de waargenomen toestand is er op A12 zuid richting Antwerpen fileterugslag komende van de R1 buitenring 
tussen 15u10 en 19u10. De file reikt maximaal tot het knooppunt Wilrijk-Valaar.  De reistijd op A12 zuid neemt 
vanaf 15u45 toe tot een maximale reistijd van 11 minuten.   

In simulatie is er eveneens fileterugslag komende van de R1 buitenring tussen 15u30 en 19u10. De file slaagt 
tussen 17u20 en 18u40 terug tot voorbij het knooppunt Wilrijk-Valaar. Ook uit de vergelijking van de reistijd 
blijkt dat de file op A12 zuid zwaarder is in simulatie. De maximale reistijd bedraagt eveneens ongeveer 11 
minuten, maar de reistijd neemt later opnieuw af. 

h) A12 zuid richting Brussel 

 
Figuur 68: XT-plot A12 zuid richting Brussel tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 
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Figuur 69: Reistijd tijdens de avondspits op de A12 zuid van Antwerpen-Zuid tot Valaar  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw)  

Zowel in de waargenomen toestand als in simulatie is er op A12 zuid richting Brussel vlot verkeer tijdens de 
avondspits. Er geldt wel een snelheidsbeperking van 90 km/u.  

i) E19 zuid richting Antwerpen 

 
Figuur 70: XT-plot E19 zuid richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 71: Reistijd tijdens de avondspits op E19 zuid van U.Z.A tot Antwerpen-Zuid  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

In de waargenomen toestand is er op E19 zuid richting Antwerpen tijdens de avondspits fileterugslag vanaf de 
R1 buitenring tussen 15u40 en 19u50. Bovendien zijn er ook enkele filegolven die terugslaan vanaf de R1 
binnenring. Dit doet zich meer specifiek voor om 16u20, 17u30 en 17u50. Deze zorgen voor een zwaardere 
congestie op de E19 zuid. De file slaat maximaal terug tot aan het complex U.Z.A.  

In simulatie is er eveneens fileterugslag komende van de R1 buitenring tussen 15u20 en 18u50. In simulatie 
ontbreekt echter de fileterugslag komende van de R1 binnenring waardoor de file minder zwaar is en slechts 
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tot Wilrijk terugslaat. Dat de file in simulatie minder zwaar is dan in de waargenomen toestand is ook te zien 
aan de maximale reistijd die in waargenomen toestand 5 minuten bedraagt en in simulatie 3 à 4 minuten. 

j) E19 zuid richting Brussel 

 
Figuur 72: XT-plot E19 zuid richting Brussel tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 73: Reistijd tijdens de avondspits op E19 zuid van Antwerpen-Zuid tot U.Z.A.  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Op de E19 zuid richting Brussel is er zowel in de waargenomen toestand als in simulatie vlot verkeer gedurende 
de volledige avondspitsperiode. 
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k) E313 richting Antwerpen 

 
Figuur 74: XT-plot E313 richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 75: Reistijd tijdens de avondspits op E313 van Geel-West tot Ranst (links) en van Ranst tot Antwerpen-Oost (rechts)  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw)  

In de waargenomen toestand is er tijdens de avondspits op de E313 richting Antwerpen fileterugslag vanaf de 
R1 binnenring tussen 16u40 en 19u. Deze fileterugslag reikt maximaal tot knooppunt Ranst. Verder rijdt het 
verkeer vlot, al zijn er wel af en toe iets lagere snelheden te zien, vooral bij het invoegen aan Ranst.  

In de simulatie is er op de E313 richting Antwerpen eveneens fileterugslag komende van de R1 binnenring al is 
deze minder zwaar. Er zijn geregeld terugslaande filegolven verspreid over de avondspits. Deze filegolven slaan 
maximaal terug tot Wommelgem. Op de volledige E313 is er druk verkeer tijdens de avondspits met lokale 
verstoringen tot gevolg, vooral ter hoogte van het invoegen in Ranst.  

De vergelijking van de reistijden in de waargenomen toestand met de reistijden in simulatie toont eveneens dat 
de verstoringen tussen Geel-West en Ranst in simulatie zwaarder zijn dan in de waarnemingen. De reistijd ligt 
hierdoor gedurende heel de avondspits 2 à 3 minuten hoger.  De reistijd tussen Ranst en Antwerpen-Oost loopt 
in de waargenomen toestand op tot maximaal 13 minuten en in simulatie slechts tot maximaal 8 minuten. 
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l) E313 richting Luik 

 
Figuur 76: XT-plot E313 richting Luik tijdens avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 77: Reistijd tijdens de avondspits op E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst (links) en  
van Ranst tot Geel-West (rechts) berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

In de waargenomen toestand is er tijdens de avondspits op de E313 richting Luik grotendeels vlot verkeer. Er 
zijn lokale verstoringen ter hoogte van Herentals-Industrie. Bovendien is er een snelheidsbeperking tot 100 
km/u vanaf Antwerpen-Oost tot Ranst, maar deze wordt niet gerespecteerd tussen Wommelgem en Ranst. Het 
voorsorteren ter hoogte van Ranst zorgt eveneens voor vertraagd verkeer. 

In simulatie is er over de volledige E313 druk verkeer, met lokale verstoringen. Omwille van het voorsorteren 
ter hoogte van Ranst ontstaan er lokaal verstoringen. In de simulatie wordt de snelheidsbeperking tot 100 
km/u tussen Antwerpen-Oost en Ranst wel gerespecteerd. 
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m) E34 oost richting Antwerpen 

 
Figuur 78: XT-plot E34 oost richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 79: Reistijd tijdens de avondspits op E34 oost van Beerse tot Ranst  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Zowel in de waargenomen toestand als in de simulatie rijdt het verkeer tijdens de avondspits op de E34 oost 
richting Antwerpen vlot. De gemiddelde snelheid ligt in simulatie iets lager dan in de waargenomen toestand 
waardoor de reistijd gedurende heel de avondspits 1 minuut hoger is. 
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n) E34 oost richting Nederland 

 
Figuur 80: XT-plot E34 oost richting Nederland tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 81: Reistijd tijdens de avondspits op E34 oost van Ranst tot Beerse  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Ook op E34 richting Nederland is er gedurende de volledige avondspits zowel in de waargenomen toestand als 
in simulatie vlot verkeer, maar ligt de gemiddelde snelheid in de simulatie iets lager waardoor de reistijd in 
simulatie 1 à 2 minuten hoger ligt.    
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o) E19 noord richting Antwerpen 

 
Figuur 82: XT-plot E19 noord richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 83: Reistijd tijdens de avondspits op E19 noord van Loenhout tot Antwerpen-Noord  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Op de E19 noord richting Antwerpen is er zowel in de waargenomen toestand als in simulatie vlot verkeer 
gedurende de volledige avondspits. In de simulatie zijn er lokaal verstoringen ter hoogte van Sint-Job-in’t-Goor, 
maar deze zorgen niet voor een noemenswaardige verliestijd. 
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p) E19 noord richting Nederland 

 
Figuur 84: XT-plot E19 noord richting Nederland tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 

Figuur 85: Reistijd tijdens de avondspits op E19 noord van Antwerpen-Noord tot Loenhout  
berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Op de E19 noord richting Nederland is er tijdens de avondspits grotendeels vlot verkeer, zowel in de 
waargenomen toestand als in simulatie. In de waargenomen toestand zijn er lokaal verstoringen ter hoogte van 
het uitvoegen naar complexen Sint-Job-in’t-Goor en Kleine Bareel. Deze verstoringen zijn in de simulatie 
aanwezig. In simulatie ontstaan er ook verstoringen bij het uitvoegen ter hoogte van het complex Loenhout. 

q) A12 noord richting Antwerpen 

 
Figuur 86: XT-plot A12 noord richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 
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Figuur 87: Reistijd tijdens de avondspits op de A12 noord van Ekeren tot Antwerpen-Noord 

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

Zowel in de waargenomen toestand als in simulatie zijn er op de A12 noord richting Antwerpen lokaal lichte 
vertragingen tussen Ekeren en Antwerpen-Noord tijdens de avondspits. Voor de rest is er op de A12 noord 
richting Antwerpen vlot verkeer. 

r) A12 noord richting Nederland 

 
Figuur 88: XT-plot A12 noord richting Nederland tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) 

 
Figuur 89: Reistijd tijdens de avondspits op de A12 noord van Antwerpen-Noord tot Ekeren  

berekend uit de tellingen (rood) en in simulatie (blauw) 

In de waargenomen toestand is er op de A12 richting Nederland vlot verkeer gedurende de volledige 
avondspits. In simulatie is er eveneens vlot verkeer met kleine vertragingen ter hoogte van het invoegen van 
oprit Ekeren. Deze vertragingen zijn beperkt en zorgen niet voor verliestijd.  
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4.2.2 VOERTUIGVERLIESUREN 

Naast de XT-plots en de reistijden worden ook de voertuigverliesuren per traject gebruikt bij de kalibratie. De 
voertuigverliesuren geven de totale verliestijd van alle voertuigen in de hele simulatieperiode weer. De 
voertuigverliesuren uit de tellingen worden vergeleken met de voertuigverliesuren in de simulatie.  

 
Figuur 90: Voertuigverliesuren op R1 buitenring tijdens de volledige avondspits  

uit de tellingen (rood) en in de simulatie (blauw) 

De file op de R1 buitenring is in simulatie minder zwaar dan in de waargenomen toestand. Op het wegvak 
Antwerpen-Zuid – Antwerpen-Oost komt het aantal voertuigverliesuren in simulatie nog goed overeen met de 
gemeten waarden (ongeveer 1100 verliesuren). De fileterugslag in simulatie is echter minder zwaar, waardoor 
het aantal voertuigverliesuren op de stroomopwaartse segmenten lager ligt dan de gemeten waarden. Het 
verschil bedraagt ongeveer 1000 voertuigverliesuren tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Zuid, 700 
verliesuren tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Centrum en 400 verliesuren op het wegvak Sint-Anna- 
Linkeroever – Antwerpen-West. 

 
Figuur 91: Voertuigverliesuren op R1 binnenring tijdens de volledige avondspits  

uit de tellingen (rood) en in de simulatie (blauw) 
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Op de R1 binnenring zijn de verschillende waargenomen knelpunten aanwezig in de simulatie waardoor de file 
op de juiste plaats en het juiste moment ontstaat. De file lost echter wel later op waardoor het aantal 
voertuigverliesuren in de simulatie hoger ligt dan in de waargenomen toestand op de drie wegvakken tussen 
Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Zuid. Het verschil bedraagt er op elk tussen de 500 en 600 
voertuigverliesuren. De file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, die terugslag is van de aansluiting 
richting E313, veroorzaakt zowel in de waargenomen toestand als in de simulatie ongeveer 400 
voertuigverliesuren. 

 
Figuur 92: Voertuigverliesuren op E17 en E34 west tijdens de volledige avondspits  

uit de tellingen (rood) en in de simulatie (blauw) 

In de waargenomen toestand is er fileterugslag van de R1 buitenring naar de E17 en de E34 west richting 
Antwerpen. In simulatie is deze fileterugslag niet aanwezig waardoor het aantal voertuigverliesuren op de E17 
en de E34 west richting Antwerpen lager ligt in simulatie dan in de metingen. Op de E17 van Sint-Niklaas-West 
naar Antwerpen-West worden 2200 verliesuren gemeten, terwijl dit er in de simulatie 700 zijn. Op de E34 west  
worden er van Beveren tot Sint-Anna-Linkeroever 250 voertuigverliesuren gemeten, terwijl er in simulatie geen 
voertuigverliesuren gemeten worden. Op de E17 richting Gent zijn er lichte verstoringen in de simulatie 
waardoor er zo’n 100 voertuigverliesuren meer zijn. 

 
Figuur 93: Voertuigverliesuren op A12 zuid en E19 zuid tijdens de volledige avondspits  

uit de tellingen (rood) en in de simulatie (blauw) 
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Op de A12 zuid richting Antwerpen is de file tijdens de avondspits in de simulatie zwaarder dan in de 
waargenomen toestand, waardoor er ongeveer 400 voertuigverliesuren meer zijn. Op de E19 zuid was de file in 
de waargenomen toestand zwaarder, mede veroorzaakt door enkele filegolven vanaf de binnenring die niet in 
de simulatie voorkomen. Hierdoor is het aantal voertuigverliesuren in simulatie (250 voertuigverliesuren) 
kleiner dan de waargenomen voertuigverliesuren (600 verliesuren).  

 
Figuur 94: Voertuigverliesuren op E313 en E34 oost tijdens de volledige avondspits  

uit de tellingen (rood) en in de simulatie (blauw) 

De terugslag vanaf de binnenring naar de E313 richting Antwerpen is tijdens de avondspits minder zwaar in de 
simulatie dan in de waargenomen toestand. Hierdoor zijn er tussen Ranst en Antwerpen-Oost ongeveer 500 
voertuigverliesuren minder in de simulatie aanwezig dan in metingen. Verder waren er in beide richtingen op 
de E313 en de E34 lichte verstoringen te zien in de simulatie welke niet aanwezig zijn in het waargenomen 
filebeeld. Hierdoor is het aantal voertuigverliesuren op alle trajecten in simulatie enkele honderden 
voertuigverliesuren hoger dan in de waargenomen toestand.  

 
Figuur 95: Voertuigverliesuren op A12 noord en E19 noord tijdens de volledige avondspits  

uit de tellingen (rood) en in de simulatie (blauw) 
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Op de E19 richting Nederland komen in de simulatie lichte verstoringen voor, vooral ter hoogte van Loenhout, 
die niet waargenomen worden uit de tellingen. Hierdoor zijn er in simulatie ongeveer 200 voertuigverliesuren 
aanwezig terwijl er geen voertuigverliesuren gemeten zijn. 

 

4.2.3 VALIDATIE 

Ter validatie is de microsimulatie opnieuw doorgerekend met matrices die gekalibreerd zijn naar tellingen van 
een andere dag, namelijk maandag 28 september 2015. De XT-plots uit de simulatie worden vergeleken met de 
XT-plots van tellingen op die dag. Aangezien deze data niet gebruikt zijn bij het kalibreren van het model, valt 
te verwachten dat er meer afwijkingen tussen de simulatie en de metingen zijn. De bedoeling is na te gaan in 
hoeverre de microsimulatie nog correct de files weergeeft. 

Om het overzicht te bewaren worden hier enkel XT-plots weergegeven van snelwegen waarop tijdens de 
avondspits file voorkomt. Dit zijn de R1 buiten- en binnenring, en de rijrichting naar Antwerpen van de E34 
west, E17, A12 zuid, E19 zuid en E313. Op de overige wegvakken was er zowel in werkelijkheid als in de 
simulatie overwegend vlot verkeer. 

 
Figuur 96: XT-plot R1 buitenring tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

De waargenomen file op de validatiedag is op de R1 buitenring gelijkaardig aan deze op de dag waarop 
gekalibreerd is, doch minder zwaar, met minder fileterugslag richting E34 en E17. In de simulatie zijn de 
knelpunten opnieuw correct aanwezig. De file ontstaat net als in de simulatie van de referentiedag op de juiste 
plaats en op het juiste moment. De file slaat opnieuw minder ver terug dan in de waargenomen toestand van 
de validatiedag. In de simulatie zijn wel reeds vanaf 14u30 verstoringen te zien ter hoogte van Berchem, welke 
in de waargenomen toestand op de validatiedag niet aanwezig waren. 

 
Figuur 97: XT-plot R1 binnenring tijdens de avondspits van de tellingen (links) en de simulatie (rechts) op de validatiedag 
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In de waargenomen toestand is de file die ontstaat ter hoogte van de Kennedytunnel duidelijk minder zwaar op 
de validatiedag dan op de referentiedag. De file slaat niet terug tot aan de complexen Berchem en Borgerhout 
waardoor er lokale verstoringen zichtbaar worden op die locaties. Ook de file die terugslaat van de tak die de 
R1 binnenring verbindt met de E313 slaat minder ver terug op de validatiedag.  

In de simulatie van de validatiedag is net zoals voor de referentiedag de file zwaarder dan in de waargenomen 
toestand. De file die ontstaat ter hoogte van de Kennedytunnel slaat terug tot complex Merksem. Daardoor 
lost de file minder snel op en zijn de knelpunten ter hoogte van Berchem, Borgerhout en Antwerpen-Oost 
minder zichtbaar.   

 
Figuur 98: XT-plot E34 west richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links)  

en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

In de waargenomen toestand op de validatiedag is er op de E34 west richting Antwerpen enkel file als gevolg 
van fileterugslag komende van de R1 buitenring. Deze fileterugslag is in de simulatie van de validatiedag niet 
aanwezig, net zoals in de simulatie van de referentiedag.  

 
Figuur 99: XT-plot E17 richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links)  

en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

In de waargenomen toestand op de validatiedag ontstaat er slechts beperkte fileterugslag ter hoogte van 
Antwerpen-West. Er is nog fileterugslag vanaf de R1 buitenring, maar deze reikt slechts tot Zwijndrecht en 
bijgevolg minder ver dan in de metingen op de referentiedag.  
In de simulatie van de validatiedag is opnieuw de file ter hoogte van de Antwerpen-West zwaarder aanwezig 
dan in de waargenomen toestand. Bovendien ontbreekt ook de fileterugslag van de R1 buitenring in de 
simulatie, wat ook overeenstemt met de mindere fileterugslag in de simulatie van de referentiedag dan in de 
waargenomen toestand. 
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Figuur 100: XT-plot A12 zuid richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links)  

en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

Ook in de waargenomen toestand op de validatiedag is er fileterugslag vanaf de R1 buitenring naar de A12 zuid 
richting Antwerpen. Deze file is in de simulatie van de validatiedag eveneens aanwezig met fileterugslag tot het 
knooppunt Wilrijk-Valaar. 

 
Figuur 101: XT-plot E19 zuid richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links)  

en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

Op de validatiedag is er in de waargenomen toestand enkel fileterugslag van de R1 buitenring naar de E19 zuid 
richting Antwerpen. Ook in de simulatie van de validatiedag is deze file minder zwaar dan in de waargenomen 
toestand. 

 
Figuur 102:  XT-plot E313 richting Antwerpen tijdens de avondspits van de tellingen (links)  

en de simulatie (rechts) op de validatiedag 

In de waargenomen toestand is er op de validatiedag geen fileterugslag van de R1 naar de E313 richting 
Antwerpen. Daar waar in de simulatie van de referentiedag de fileterugslag van de R1 naar de E313 minder 
aanwezig is dan in de waargenomen toestand is er in de simulatie van de validatiedag meer fileterugslag van de 
R1 naar de E313. Ook de lokale verstoringen ter hoogte van Ranst zijn in de simulatie van de validatiedag 
aanwezig. 
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De resultaten van de validatiedag liggen in de lijn der verwachtingen. De knelpunten worden nog steeds 
correct weergegeven in de simulatie. Waar de file bij de kalibratie al overschat of onderschat was, blijft dit 
het geval bij de doorrekening met een andere dag. Enkel de fileterugslag van de R1 naar de E313 vormt hier 
een uitzondering op. 

 

5 CONCLUSIES 
Dit rapport beschrijft de opbouw van de microsimulatie van het hoofdwegennet Antwerpen met basisjaar 
2015. De omvang van het netwerk en de tijdsperiode van de ochtend- en avondspits zijn zo bepaald dat de 
volledige file-opbouw en file-afbouw in de simulatie vervat zit. Voor de ochtendspits is vertrokken van de 
metingen van 6 oktober en voor de avondspits van 8 oktober. Bij de kalibratie is gebruik gemaakt van XT-plots, 
reistijden en voertuigverliesuren. Ter validatie is de microsimulatie zowel voor de ochtend- als voor de 
avondspits doorgerekend met metingen van een andere dag. 

In de opgebouwde microsimulaties van de ochtend- en avondspits zijn alle waargenomen knelpunten 
aanwezig. Tijdens de ochtendspits wordt de file op de meeste snelwegen goed weergegeven, enkel de file op 
E313 en op E34 wordt in de microsimulatie onderschat. Tijdens de avondspits wordt de zwaarte van de file op 
de R1 buitenring onderschat waardoor er minder fileterugslag is naar de E34 en de E17 richting Antwerpen. Op 
de R1 binnenring lost de file tijdens de avondspits te laat op. 

De doorrekeningen van de validatiedagen liggen in lijn met de simulatie van de referentiedagen.  

Dit alles maakt dat de opgebouwde microsimulatie van het hoofdwegennet Antwerpen met basisjaar 2015 
inzetbaar is voor studies.  
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