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GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 

BHG: Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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HWN: Hoofdwegennet 

pae: Personen-Auto-Equivalenten 

pvm: Provinciaal verkeersmodel 

OWN: Onderliggend wegennet 
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1 INLEIDING 

Dit rapport beschrijft het macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de Vlaamse Rand (mdvm Vlaamse 

Rand), als toelichting en ter ondersteuning van studies uit te voeren met dit verkeersmodel. Hiertoe worden 

enerzijds de kenmerkende karakteristieken van het verkeersmodel beschreven (op vlak van zonering, 

wegvakken, kruispunten en dynamische verplaatsingsmatrices). Voor deze verschillende modelelementen wordt 

beknopt beschreven hoe ze zijn vormgegeven, wat eventuele databronnen zijn geweest en wat de motivatie is 

bij gemaakte keuzes. Daarnaast geeft dit document een overzicht van de genomen stappen tijdens de kalibratie- 

en validatiefase. Hierbij wordt niet gefocust op hoe deze stappen in detail zijn uitgevoerd of welke wijzigingen 

zijn doorgevoerd, maar wel op wat in grote lijnen de aanpak is geweest om te komen tot de uiteindelijke versie 

van het verkeersmodel en de bijhorende resultaten. Tenslotte worden ook deze resultaten bondig beschreven 

en geanalyseerd, zodat de lezer een beeld krijgt van het niveau van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het 

mdvm Vlaamse Rand. 

Het mdvm Vlaamse Rand is opgebouwd in de software PTV Visum 17, met de dynamische add-in TRE. Het mdvm 

Vlaamse Rand is een unimodaal verkeersmodel voor auto- en vrachtverkeer. Andere modi worden niet 

gemodelleerd. Ook de modale keuze, tripgeneratie en tripdistributie maken geen deel uit van het verkeersmodel. 

Het mdvm Vlaamse Rand is als dusdanig toegespitst op het simuleren van de verkeerstoestanden op het netwerk 

(snelheden, fileopbouw, enz.), en van de gemaakte routekeuzes die hiermee in evenwicht zijn, gegeven een vaste 

verkeersvraag voor auto en vracht (onder de vorm van dynamische HB-matrices). Het mdvm Vlaamse Rand is 

macroscopisch, d.w.z. dat geen individuele voertuigen worden gesimuleerd, maar dat verkeer gesimuleerd wordt 

als geaggregeerde stromen (in aantal voertuigen per tijdsinterval). Daarnaast is het mdvm Vlaamse Rand 

dynamisch, wat betekent dat de gesimuleerde verkeerstoestand en resulterende reistijden, maar ook de 

gemaakte routekeuzes en de HB-matrices, veranderen in de tijd tijdens de simulatieperiode (zoals dat ook in 

werkelijkheid het geval is).  

Een belangrijk kenmerk van het verkeersmodel is dat het opgebouwd is voor specifieke referentieperiodes voor 

enerzijds een reguliere ochtendspits (5u tot 11u), anderzijds een avondspits (13u30 tot 20u30). Voor beide 

spitsperiodes is dinsdag 13 oktober 2016 gekozen als referentiedag. Deze referentieperiodes zijn zodanig 

bepaald dat ze als representatief gelden voor de basistoestand (basisjaar 2016). De opbouw van de verschillende 

netwerkelementen en de verplaatsingsmatrices in het mdvm Vlaamse Rand streeft er dan ook naar een zo goed 

mogelijke weergave te zijn van deze referentieperiodes. Hiertoe zijn o.a. verkeerslichtenregelingen gecodeerd 

volgens de werkelijke seinplannen van die spitsperiodes, en zijn de verplaatsingsmatrices zo veel mogelijk 

gekalibreerd naar de tellingen tijdens die spitsperiodes. 

Voor het mdvm Vlaamse Rand wordt enkel een basistoestand opgebouwd. Er wordt dus geen toekomstscenario 

ontwikkeld. 

Het mdvm Vlaamse Rand kan ingezet worden om de verkeersdoorstroming op het hoofd- en onderliggende 

wegennet in de omgeving van Brussel in beeld te brengen, en korte termijn maatregelen ter verbetering te 

bestuderen binnen het studiegebied. Meer concreet heeft het mdvm Vlaamse Rand als doel om onder meer 

volgende typescenario’s te kunnen doorrekenen en evalueren: 

• Korte termijn maatregelen hoofdwegennet (bv. aanleg spitsstrook) 

• Voorbereiding wegenwerken 

• Minder hinder maatregelen tijdens werken aan het hoofdwegennet (bv. optimalisatie R0) 
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Het dynamische karakter van het mdvm Vlaamse Rand maakt dat files en bijhorende vertragingen realistisch 

gemodelleerd worden, waardoor het mdvm Vlaamse Rand bij uitstek geschikt is voor scenariomodellering 

waarbij een belangrijke impact op het filebeeld (filelengte, fileduur, …) en het reistijdverloop wordt verwacht. 

Het macroscopische karakter laat evaluaties toe van ingrepen waarbij een impact op grote schaal wordt 

verwacht. Bij de opbouw van het mdvm Vlaamse Rand is zoveel mogelijk een fijne detaillering aangehouden, in 

het bijzonder binnen het studiegebied. Dit om evaluaties op kleinere schaal mogelijk te maken en om toe te laten 

het effect op het onderliggend wegennet te bepalen van maatregelen op het hoofdwegennet. Het mdvm 

Vlaamse Rand blijft echter een macroscopisch verkeersmodel. Daarom dienen resultaten op microscopische 

schaal (d.w.z. op individuele wegvakken en kruispunten) steeds met de nodige kennis van zaken beoordeeld te 

worden. Dit wil zeggen dat (verschillen in) link- en kruispuntintensiteiten kritisch moeten geëvalueerd worden 

voor ze gerapporteerd worden, in het bijzonder voor het onderliggend wegennet. 

 

Samengevat behandelen de hiernavolgende hoofdstukken: 

• Beschrijving van het verkeersmodel (hoofdstuk 2): 

− Codering van zonering en netwerk (paragraaf 2.1) 

− Keuze gemodelleerde referentieperiodes en dynamische verplaatsingsmatrices (paragraaf 2.2) 

• Samenvatting kalibratieproces (hoofdstuk 3) 

• Beschrijving resultaten (hoofdstuk 4) 

• Samenvatting validatieproces (hoofdstuk 5) 
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2 BESCHRIJVING VAN HET VERKEERSMODEL 

Dit hoofdstuk beschrijft de voornaamste karakteristieken van het netwerk (paragraaf 2.1) en de verkeersvraag 

(paragraaf 2.2) van het macroscopisch dynamisch verkeersmodel Vlaamse Rand. Hierbij wordt tevens 

aangegeven hoe, en op basis waarvan, deze opgebouwd zijn. In paragraaf 2.2 wordt ook verduidelijkt hoe de 

keuze voor de referentiespitsperiodes gemaakt is. 

 

 AFBAKENING EN DETAILNIVEAU VAN HET NETWERK 

Het mdvm Vlaamse Rand bestaat uit Brussel en de ruime rand rond Brussel. De snelwegen worden in het netwerk 

opgenomen zodanig dat de staart van de reguliere files binnen de grenzen van het netwerk valt. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zelf valt buiten het feitelijke studiegebied. Onderstaande figuur geeft het netwerk dat 

gemodelleerd is in het mdvm Vlaamse Rand weer. Deze figuur geeft tevens het studiegebied aan. Dit is het gebied 

tussen de 2 zwarte polygonen. Het hoofddoel van het verkeersmodel is om de verkeerstoestanden binnen dit 

studiegebied zo accuraat mogelijk te modelleren. Tijdens de verschillende stappen van de opbouw van het mdvm 

Vlaamse Rand is extra aandacht uitgegaan naar de correcte modelwerking binnen dit studiegebied. Het 

detailniveau van de modellering ligt binnen dit studiegebied dan ook hoger. Het gebied buiten het studiegebied 

is het invloedsgebied. In het invloedsgebied wordt gestreefd naar een globaal correcte verdeling van het verkeer 

en een modelwerking die de interactie met de netwerkdelen binnen het studiegebied (bv. snelweg vs. parallelle 

N-wegen) voldoende nauwkeurig beschrijft. De N26 Leuven-Mechelen en de N253 langs Neerijse behoren niet 

tot het studiegebied. Het is immers niet mogelijk om het effect van een maatregel die genomen wordt op één 

van deze wegen te modelleren omdat er geen wegen ten oosten van de N26/N253 in het netwerk zijn 

opgenomen. De N26 en N253 zijn wel belangrijke alternatieve routes voor de R0 en worden daarom opgenomen 

in het invloedsgebied van het mdvm Vlaamse Rand. Echter, de betrouwbaarheid van de resultaten ligt iets lager 

in dit invloedsgebied t.o.v. het studiegebied. 
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Figuur 1: Uitsnede netwerk en afbakening studiegebied 

 

2.1.1 ZONERING 

De basis van de zonering is een uitsnede uit het pvm Vlaams-Brabant versie 3.7.1 opgemaakt in Cube. Er zijn 

wijzigingen aan deze zonering aangebracht. Hierbij zijn bepaalde zones buiten het studiegebied geaggregeerd. 

Deze keuzes zijn gemaakt met het oog op een accurate, maar ook rekenefficiënte modellering. Ten slotte zijn de 

connectoren toegevoegd aan het netwerk zodanig dat de verkeersvraag zich correct kan verdelen op het 

netwerk. 

2.1.2 WEGVAKKEN 

De ligging en standaardattributen (zoals lengte, linktype, enz.) van de wegvakken (ofwel de ‘links’) wordt 

overgenomen uit het masternetwerk in Visum van de strategische verkeersmodellen versie 4.2.0, dat - midden 

2017 - zelf nog in ontwikkeling was. Het masternetwerk dient als basis voor het netwerk van het mdvm Vlaamse 

Rand, omdat dit netwerk eveneens in Visum wordt opgebouwd.  

Het netwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is geaggregeerd, door de lokale wegen zonder 

verbindingsfunctie uit de uitsnede uit het masternetwerk te verwijderen. Deze keuze is gemaakt om de rekentijd 

van het mdvm Vlaamse Rand werkbaar te houden. Op plaatsen waar hierdoor een hiaat in het netwerk zou 

ontstaan, zijn de links wel behouden. Aangezien door deze aanpassing de capaciteit van het netwerk binnen de 

R0 verkleint, wordt een verlaging van de lokale verkeersvraag toegepast die in lijn is met deze capaciteitsreductie 

(zie sectie 0). 
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Vervolgens zijn volgende attributen gecontroleerd en toegevoegd: 

• Toegelaten snelheden worden op basis van het beschikbare kaartmateriaal zo goed mogelijk gecodeerd. 

De snelheid op het onderliggend wegennet wordt in een latere fase (zie paragraaf 3.2) nog verder 

aangepast. 

• Het aantal rijstroken op snelwegniveau is grondig nagekeken en waar nodig aangepast op basis van Bing 

satellietfoto’s. Op het onderliggende wegennet is een kwaliteitscontrole uitgevoerd op een uitgebreide 

selectie. 

• De kilometerheffing voor vrachtwagens is gecodeerd, rekening houdend met de geldende tarieven en 

met een value of time van 47 euro/u voor zware vrachtwagens en 37,5 euro/u voor lichte vrachtwagens. 

• De linkcapaciteit per linktype wordt ingesteld op de standaardwaarden uit onderstaande tabel: 

 

 Linktype Linkcapaciteit (pae/u per rijstrook) 

Snelweg 1 2200 

Ringweg 2 2200 

Verkeerswisselaar 3 2200 

Op- en afritten 4 1800 

Gewestwegen 5 1800 

Lokale wegen met verbindingsfunctie 6 1500 

Lokale wegen zonder verbindingsfunctie  7 1500 

Tabel 1: Standaardcapaciteiten per linktype 

 

2.1.3 KRUISPUNTEN 

De ligging en configuratie (zoals aantal opstelstroken, enz.) van de kruispunten wordt overgenomen uit het 

masternetwerk van de strategische verkeersmodellen versie 4.2.0. Voor de belangrijkste kruispunten gelegen 

binnen het studiegebied is deze configuratie gecontroleerd, en indien nodig aangepast naar de situatie van 

tijdens de referentieperiodes van het mdvm Vlaamse Rand.  

Het detailniveau van de codering van de lichtenregelingen verschilt afhankelijk van het belang van een bepaald 

kruispunt. Voor kruispunten die bepalend zijn voor de doorstroming, zijn de lichtenregelingen manueel 

gecodeerd volgens V-plan. Hierbij is steeds de regeling gecodeerd die effectief draaide tijdens de gekozen 

referentieperiodes, mits deze informatie beschikbaar was. Hierbij zijn de gecodeerde regelingen weliswaar 

vereenvoudigingen van de werkelijke regelingen. Er wordt immers gepoogd het aantal (tussen)fasen te 

beperken. Dit om te vermijden dat de complexiteit sterk zou vergroten als dit weinig meerwaarde biedt op vlak 

van realiteitsgehalte van de kruispuntcodering. Dit kan ook een beperkte invloed hebben op de timing van de 

gecoördineerde stromen (groene golven). Daarnaast zijn de gecodeerde regelingen in Visum vaste regelingen. 

De lengtes van de groenfasen zijn ingesteld o.b.v. een aanname over de verlengingen van de groentijden, wat 

voor de meeste niet-OV-gerelateerde verkeerslichten in een maximale cyclustijd resulteert. Voor minder cruciale 

kruispunten, zijn de lichtenregelingen overgenomen uit het masternetwerk van de strategische 

verkeersmodellen versie 4.2.0 en enkel waar nodig aangepast tijdens het kalibratieproces. 
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De capaciteiten van de afslagbewegingen worden geïnitialiseerd op standaardwaarden per linktype en zijn 

afhankelijk van of er al dan niet voorrang moet verleend worden. In Tabel 2 staan de standaardcapaciteiten voor 

de afslagbewegingen voor verschillende linktypes (indien geen voorrang moet verleend worden). 

 

Inkomend wegtype Capaciteit linksaf Capaciteit rechtdoor Capaciteit rechtsaf 

Op- en afritten 1710 1800 1450 

Gewestwegen 1710 1800 1450 

Lokale wegen met verbindingsfunctie 1325 1500 1185 

Lokale wegen zonder verbindingsfunctie 1325 1500 1185 

Tabel 2: Standaardcapaciteiten per turntype (pae/u/rijstrook) 

 

Vervolgens worden in Tabel 3 en Tabel 4 de capaciteiten voor voorrangsgeregelde kruispunten en T-kruispunten 

opgelijst. Hierbij wordt de volgende layout gebruikt: hoofdrichting – zijstraat (in vet staat de richting waarvoor 

de capaciteit wordt weergegeven in de rij). Als er geen verschil in prioriteit is tussen de richtingen (voorrang van 

rechts), wordt de minimumwaarde genomen. 

De linksafbeweging op lichtengeregelde kruispunten die een deelconflict hebben, krijgen eveneens een lagere 

capaciteit toebedeeld (Tabel 5). Tenslotte is ook voor bypasses van een kruispunt een aparte capaciteitsverlaging 

doorgevoerd. In bijna alle gevallen moeten deze voorrang verlenen aan de uitgaande stroom van het kruispunt 

op de aan te takken weg. Om deze reden wordt de capaciteit van deze afslagbeweging op 800 pae/u ingesteld. 

 

Inkomend wegtype Capaciteit linksaf Capaciteit rechtdoor Capaciteit rechtsaf 

Gewestwegen - gewestwegen 700 1800 1450 

Gewestwegen - gewestwegen 300 400 800 

Gewestwegen - Lokale weg 700 1800 1450 

Gewestwegen - Lokale weg  300 400 800 

Lokale weg - Lokale weg 700 1500 1185 

Lokale weg  - Lokale weg 300 400 800 

Tabel 3: Capaciteit voorrangsgeregelde kruispunten (pae/u/rijstrook) 
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Inkomend wegtype Capaciteit linksaf Capaciteit rechtdoor Capaciteit rechtsaf 

Gewestwegen - gewestwegen 700 1800 1450 

Gewestwegen - gewestwegen 400 800 800 

Gewestwegen - Lokale weg 700 1800 1450 

Gewestwegen - Lokale weg 400 800 800 

Lokale weg - Lokale weg 700 1500 1185 

Lokale weg - Lokale weg 400 800 800 

Tabel 4: Capaciteit voorrangsgeregelde T-kruispunten (pae/u/rijstrook) 

 

Inkomend wegtype Capaciteit linksaf 

Is in deelconflict 800 / 600 

Tabel 5: Capaciteit linksaf in deelconflict op verkeerslichten geregeld kruispunten – Conflicten op gewestwegen 

/ lagere weg types (pae/u/rijstrook) 

 

Voor rotondes is geen structurele kalibratie gebeurd. Wel zijn de parameterwaarden waar nodig lokaal bijgesteld 

met het oog op een realistische verkeersafwikkeling. 

 

 DYNAMISCHE VERPLAATSINGSMATRICES 

Het macroscopisch dynamisch verkeersmodel is opgebouwd naar specifieke referentiespitsperiodes, die 

representatief zijn voor het basisjaar 2016. Deze representatieve ochtend- en avondspitsperiode zijn gekozen 

o.b.v. de beschikbaar gestelde metingen.  

2.2.1 KEUZE VAN REFERENTIEPERIODES 

In deze paragraaf worden op basis van de beschikbare metingen en gegevens één representatieve ochtendspits 

en één avondspits uitgekozen. Voor de ochtendspits kijken we naar de periode tussen 5u en 11u; voor de 

avondspits kijken we naar de periode tussen 13u30 en 20u30. 

Donderdag 13 oktober 2016 wordt geselecteerd voor zowel de ochtendspits als de avondspits. In onderstaande 

paragrafen gaan we dieper in op het algemene filebeeld tijdens de spitsperiodes. We bespreken hierbij de 

trajecten waar er structurele file aanwezig is. Hierbij gaan we ook in op de filebeelden, wegenwerken en 

incidenten op de gekozen dagen. Deze werkelijk geobserveerde verkeerstoestanden zijn (althans wat het 

hoofdwegennet betreft) dan ook degene die gereproduceerd worden met de basistoestand in het macroscopisch 

dynamisch verkeersmodel Vlaamse Rand. 
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a) Ochtendspits 

• R0 binnenring tussen Halle en Hoeilaart 

Uit analyse van de XT-plots blijkt dat er op meerdere locaties filevorming is: 

• Tussen Halle en Beersel tussen 7u en 8u30 

• Van Wemmel tot Vilvoorde-Koningslo tussen 7u en 9u30 

• Van Dilbeek tot Zellik vanaf 6u 

• Rond 7u30 is er vaak file aan Tervuren-4 Armen tot 9u 

 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 13 oktober 2016, waarbij een dergelijk typische filesituatie van 

toepassing is. 

In deze figuur (XT-plot) wordt de snelheid van de personenwagens (kleur) weergegeven in functie van de tijd 

(x-as) en de plaats op de weg (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).  
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Figuur 2: Filebeeld ochtendspits binnenring 
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• R0 buitenring tussen Hoeilaart en Halle 

Uit analyse van de XT-plots blijkt dat er op meerdere locaties filevorming is: 

• Ter hoogte van Tervuren-4 Armen en knooppunt Leonard tussen 6u30 en 10u 

• Van Strombeek-Bever tot oprit Wemmel vanaf 6u30 tot 10u30 à 11u30 

• Daarnaast zijn er vaak kleine files rond Zaventem en Anderlecht/Dilbeek 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 13 oktober 2016, waarbij een dergelijke typische filesituatie 

van toepassing is. 

 

Figuur 3: Filebeeld ochtendspits buitenring 



 

  

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

 

Beleid 11  

 

 

• E40 Gent-Brussel tussen Erpe-Mere en de aansluiting met de R0 

Uit analyse van de XT-plots blijkt dat er een sterk variabel filebeeld is. De file start typisch rond 6u t.h.v. 

Ternat. De hoofdoorzaak van de filevorming op de E40 is fileterugslag vanaf de binnenring (vanwege de 

bottleneck t.h.v. oprit Zellik). 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 13 oktober 2016, waarbij een dergelijke typische filesituatie 

van toepassing is. 

 

Figuur 4: Filebeeld ochtendspits E40 Gent-Brussel 
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• E40 Leuven-Brussel tussen Tienen en de aansluiting met de R0 

Er zijn typisch twee filepatronen: een file tussen 7u en 9u30 die terugslaat vanaf de aansluiting met de 

ring, en een file tussen 6u30 en 7u30 t.h.v. de aansluiting met de E314. De eerste file reikt vaak tot aan 

de aansluiting met de E314, en versterkt in dat geval de tweede file. 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 13 oktober 2016, waarbij een dergelijke typische filesituatie 

van toepassing is. 

 

Figuur 5: Filebeeld ochtendspits E40 Leuven-Brussel 
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• E314 Lummen-Leuven vanaf Aarschot tot de aansluiting met de E40 

Er zijn typisch twee filepatronen: file die soms terugslaat vanaf de E40 (die ontstaat aan de aansluiting van de 

E40 met de ring), en een file tussen 6u30 en 9u rond Holsbeek. De eerste file reikt vaak tot voorbij de 

aansluiting met de E314, en deze filegolven kunnen dan de file op de E314 versterken. 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 13 oktober 2016, waarbij een dergelijke typische filesituatie 

van toepassing is. 

 

Figuur 6: Filebeeld ochtendspits E314 Lummen-Leuven 

 

b) Avondspits 

• R0 binnenring tussen Halle en Hoeilaart 

Uit analyse van de XT-plots blijkt dat het filebeeld zeer variabel is. Op volgende locaties is er typisch 

filevorming: 

• Tussen Dilbeek en Zellik vanaf 14u tot 18u30 

• Tussen Ruisbroek en Anderlecht tussen 16u30 en 17u30 

• Strombeek-Bever tot het viaduct van Vilvoorde tussen 16u en 18u  

• Soms file van Machelen tot St.-Stevens-Woluwe tussen 15u30 en 19u; deze is echter zeer 

variabel. Soms komt deze file niet voor, doordat de instroom verlaagd is door de opwaartse 

bottleneck rond Vilvoorde. 

• Ter hoogte van oprit Groenendaal vanaf 15u tot 19u; reikt meestal niet tot St.-Stevens-

Woluwe.  
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Onderstaande figuur toont het filepatroon op 13 oktober 2016, waarbij de filesituatie redelijk goed overeenkomt 

met het typische filepatroon. 

 

Figuur 7: Filebeeld avondspits binnenring 
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• R0 buitenring tussen Hoeilaart en Halle 

Uit analyse van de XT-plots blijkt dat er op meerdere locaties filevorming is: 

• Van St.-Stevens-Woluwe tot Machelen van 15u tot 19u 

• Van Vilvoorde tot oprit Wemmel vanaf 14u tot 19u30 

• Kleinere files door fileterugslag vanaf afrit Halle 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 13 oktober 2016, waarbij een dergelijke typische filesituatie 

van toepassing is. 

 

Figuur 8: Filebeeld avondspits buitenring 
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• E314 Leuven-Lummen tussen Heverlee en Aarschot 

Uit analyse van de XT-plots blijkt dat er typisch file is die terugslaat vanaf de bottleneck in Wilsele tussen 

15u en 18u30. Onderstaande figuur toont het filepatroon op 13 oktober 2016, waarbij een dergelijke 

typische filesituatie van toepassing is. 

 

Figuur 9: Filebeeld avondspits E314 Leuven-Lummen 
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2.2.2 DYNAMISCHE HB-MATRICES  

Er zijn dynamische HB-matrices opgesteld voor 3 voertuigklassen:  

• Personenwagens 

• Lichte vrachtwagens 

• Zware vrachtwagens  

De HB-matrices geven de verkeersvraag tijdens de referentieperiodes weer per kwartier, enerzijds voor de 

ochtendspits (5u-11u), anderzijds voor de avondspits (13u30-20u30). We starten hierbij van de beschikbare 

statische HB-matrices per uur uit het pvm Vlaams-Brabant versie 3.7.1. De matrices aangeleverd vanuit het pvm, 

zijn aangepast i.o.m. de aggregatie van het netwerk binnen de R0 (zie paragraaf 2.1). In deze stap is dus een deel 

van de lokale verkeersvraag binnen de R0 uit het mdvm verwijderd, aangezien ook een deel van het netwerk is 

verwijderd. Hierop passen we een tijdsprofiel toe om dynamische HB-matrices per kwartier te verkrijgen.  

Deze startmatrices zijn het vertrekpunt voor de kalibratie van de verplaatsingsmatrices. Hierbij worden de HB-

matrices verder verfijnd, zodanig dat de simulatieresultaten zo nauwkeurig mogelijk de bestaande toestand 

(tijdens de referentieperiodes) weergeven. Dit proces wordt in het hiernavolgende hoofdstuk beschreven.  
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3 KALIBRATIEPROCES 

In grote lijnen, omvat het kalibratieproces het inregelen van:  

• simulatieparameters 

• netwerkparameters (eigenschappen van links en knopen) 

• verkeersvraag en routekeuzeparameters 

De hiernavolgende paragrafen geven een samenvatting van de gevolgde aanpak bij deze verschillende aspecten 

van de kalibratie, alsook enkele belangrijke conclusies en de motivatie van bepaalde keuzes die gemaakt zijn. 

 

 INSTELLEN VAN SIMULATIEPARAMETERS 

De simulatieparameters omvatten o.a. de gehanteerde tijdsintervallen tijdens de simulaties, alsook algemene 

netwerkparameters die mee het globale modelgedrag bepalen. Deze waarden zijn ingesteld o.b.v. voorkennis en 

de ervaringen tijdens de opbouw van het mdvm Antwerpen. De simulatieparameters worden zodanig ingesteld 

dat de gewenste verhouding wordt bekomen tussen realiteitsgehalte en rekentijd.  

 

   NETWERKPARAMETERS 

De kalibratie van het netwerk behelst in hoofdzaak de volgende parameters: 

• Capaciteiten op het hoofdwegennet: maximale intensiteiten per snelwegsegment 

Deze worden, per knelpunt, zoveel mogelijk rechtstreeks vanuit de teldata bepaald, zodat zo realistisch 

mogelijke waarden worden ingesteld. In het mdvm kan de capaciteit niet overschreden worden. Zodra de 

capaciteit bereikt wordt, ontstaat er stroomopwaarts file. De capaciteiten worden, per knelpunt, 

nauwkeurig bepaald omdat dit invloed heeft op de filelengte. Voor de overige wegvakken op het 

hoofdwegennet wordt de capaciteit op 2200 pae/u ingesteld. Hierbij wordt uitgegaan van een gewicht 

van 2 pae voor zowel lichte als zware vrachtwagens. 

• Parameters fundamenteel diagram van de links 

Deze bepalen de fileterugslagsnelheid en filelengte. Er is gekozen voor een maximale fileterugslagsnelheid 

van 26 km/u op het hoofdwegennet en 20 km/u op het onderliggende wegennet; en een plaatsinname 

van 9 meter per voertuig op het hoofdwegennet en 7 meter op het onderliggende wegennet. De waarden 

voor het hoofdwegennet zitten aan de bovengrens van het spectrum. Dit bleek nodig om reguliere 

filelengtes voldoende lang te krijgen in het mdvm.  

• Capaciteiten onderliggend wegennet en kruispuntparameters: maximale intensiteiten voor 

afslagbewegingen, groentijden, enz. 

De standaardinstellingen voor turn capaciteiten, zijn reeds beschreven in paragraaf 2.1.3. In de 

kalibratiefase, zijn voor gekende oververzadigde kruispunten deze capaciteiten gecontroleerd en waar 

nodig verfijnd. Ook de correcte modellering van de lichtenregelingen volgens V-plan is waar nodig 

gecontroleerd voor deze selectie van oververzadigde kruispunten. 
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• Vrije snelheden onderliggend wegennet 

In de gebruikte modelsoftware (Visum met add-in TRE) wordt geen rekening gehouden met vertragingen 

aan kruispunten en op links in onderverzadigde verkeerstoestanden o.w.v. bv. parkerende voertuigen, 

overstekende voetgangers, impact van OV, stochastische vertraging aan kruispunten (d.w.z. vertraging 

vanwege een stochastisch aankomstpatroon, waarbij een kortstondig overaanbod aan verkeer extra 

wachttijd veroorzaakt t.o.v. de deterministische vertraging o.b.v. gemiddelde intensiteiten), enz. Om de 

impact hiervan op de toedelingsresultaten toch in zekere mate in te brengen, is bij de opbouw van het 

mdvm Antwerpen een inschatting van de impact hiervan op de gereden snelheden gemaakt o.b.v. de 

beschikbare reistijdmetingen. Op basis hiervan, zijn de vrije snelheden met 15% verlaagd t.o.v. de 

wettelijke snelheid op het onderliggend wegennet. Daarenboven is de vrije snelheid op onderliggende 

wegen met een snelheidslimiet van 50 km/u binnen de R0 verder verlaagd tot op het niveau van de wegen 

met snelheidslimiet 30 km/u. 

• Fictieve tolkost i.f.v. gebruik parallelroutes 

Op de R0 zijn verschillende secties waar doorgaand verkeer de keuze heeft tussen twee parallelroutes, 

zijnde de hoofdbaan of via een bypass (waarop ook een op- en/of afrit aansluit). Om de werkelijke 

routekeuze tussen deze parallelroutes zo goed mogelijk te modelleren, is een fictieve tolkost ingesteld op 

deze bypasses op de R0. Als dit niet wordt gedaan, zullen deze bypasses in het mdvm meer gebruikt 

worden dan in werkelijkheid, met een incorrect filebeeld tot gevolg. Een gelijkaardige problematiek op de 

R20 in centrum Brussel is opgelost door de doorgaande beweging op de bovengrondse kruispunten uit 

het mdvm te verwijderen. Hierdoor is het rechtdoorgaande verkeer in het mdvm verplicht om de tunnels 

te gebruiken, wat in werkelijkheid de meest logische route is. 

 

Na het bepalen van zo realistisch mogelijke standaardwaarden voor deze belangrijke parameters (o.b.v. data en 

expertervaring), zijn tijdens het kalibratieproces doorlopend lokale wijzigingen aangebracht om de kwaliteit van 

het mdvm Vlaamse Rand te verbeteren. 

 

 VERKEERSVRAAG 

In deze stap worden de parameters vastgelegd die bepalen hoe de routekeuze verloopt, alsook de impact van de 

kilometerheffing van de vrachtwagens hierop.  

Daarnaast, worden de dynamische HB-matrices gekalibreerd, zodanig dat de modelresultaten de werkelijkheid 

nauwkeurig benaderen op vlak van filebeeld, reistijden en intensiteiten. Hierbij wordt uitgegaan van de 

beschikbare tellingen. De kalibratie gebeurt per telpost, door de HB-stromen die op de betreffende link passeren 

zodanig aan te passen dat de overeenkomst tussen modelintensiteit en telling zo goed mogelijk is. Hierbij wordt 

eerst getracht de grote stromen (op snelwegniveau) zodanig te kalibreren dat het filebeeld op de snelwegen een 

goede overeenkomst vertoont met de werkelijkheid. Na een eerste ruwe kalibratie op deze manier, gebeurt er 

een finetuning op plaatsen waar er nog grote afwijkingen zijn t.o.v. de tellingen.  
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 CONCLUSIE KALIBRATIEPROCES 

Het doel van het kalibratieproces is om een bevredigend resultaat te bekomen op gebied van:  

• Knelpunten: oorzaak, plaats, duur en capaciteit komen zo goed mogelijk overeen met de waargenomen 

realiteit  

• De resulterende verkeerstoestand in het gehele netwerk (filebeeld en reistijden) 

• Overeenkomst tussen gemeten intensiteiten op tellocaties en de modelintensiteiten 

Hierbij worden de modelresultaten zoveel mogelijk vergeleken met de overeenkomende beschikbare data, om 

zo grote verschillen te identificeren. Bij de kalibratie wordt steeds eerst gezocht naar de oorzaak van de 

verschillen (zijn deze gerelateerd aan de verplaatsingsmatrices, aan (fouten in) het netwerk of aan 

routekeuzegedrag?). Vervolgens wordt ingeschat of en hoe de verschillen kunnen weggewerkt worden. 

Tenslotte is het belangrijk op te merken, dat getracht is om het resulterende gekalibreerde mdvm Vlaamse Rand 

zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn op het gehele netwerk (met uiteraard meer aandacht voor het studiegebied). 

Het kalibreren van de parameters (zowel netwerk als verplaatsingsmatrices) is steeds gebeurd met behoud van 

realistische waarden. Vaak zou het mogelijk zijn een lokale indicator (bv. een telling) beter te benaderen door 

onrealistische lokale aanpassingen (bv. het ophogen van de stroom van een korte HB-relatie langsheen de 

telpost). Dergelijke aanpassingen zouden echter nadelig zijn voor het globale realiteitsgehalte van het mdvm 

Vlaamse Rand en voor de betrouwbaarheid in toepassingen ervan. Onvermijdelijk blijven daardoor bepaalde 

lokale afwijkingen bestaan, aangezien de mogelijkheid of de informatie ontbreekt om via realistische 

modelaanpassingen een verbetering te bekomen (die niet elders een verslechtering oplevert). 
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4 RESULTATEN GEKALIBREERD MDVM VLAAMSE RAND 

VOOR REFERENTIEPERIODES 

Hieronder worden de resultaten samengevat van de referentieperiodes van het mdvm Vlaamse Rand voor de 

ochtendspits en avondspits. De nauwkeurigheid van het gekalibreerde mdvm wordt getoond aan de hand van 

filebeelden (snelheden in XT-plots), intensiteiten (pae/u) en reistijden. We beperken ons in deze rapportage tot 

een selectie van de belangrijkste segmenten en secties in het studiegebied. 

 

 OCHTENDSPITS 

4.1.1 XT-PLOTS 

Het filebeeld op de snelwegen tijdens de ochtendspits is samengevat op onderstaande XT-plots 1 , waarbij 

modelresultaten en meetdata vergeleken wordt. Op basis van deze vergelijking kunnen we volgende zaken 

besluiten: 

• De knelpunten in het mdvm Vlaamse Rand komen zeer goed overeen met de knelpunten in werkelijkheid 

zowel qua locatie als periode. 

• De filepatronen komen goed overeen met de werkelijkheid. Wel zijn er een aantal afwijkingen in de lengte 

van de file. Dit is voornamelijk het geval op de E19, maar ook op E40/A10 en E411. In werkelijkheid treden 

er soms stop-and-go filepatronen op als gevolg van instabiliteiten ter hoogte van de bottleneck; in het 

mdvm zorgen bottlenecks inherent voor een stabiel filepatroon. De file in het mdvm Vlaamse Rand is als 

gevolg hiervan sterker opeengepakt.  

 

                                                                 

1 Op de figuren zelf wordt er nog gesproken van “mdvm Brussel” in plaats van “mdvm Vlaamse Rand”. Dit doordat de naam werd gewijzigd 
na het opmaken van de figuren.  
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Figuur 10: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Vlaamse Rand (rechts) voor de binnenring (ochtendspits) 

 

Figuur 11: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Vlaamse Rand (rechts) voor de buitenring (ochtendspits)  
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Figuur 12: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Vlaamse Rand (rechts) voor de E40 Gent richting Brussel (ochtendspits) 
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Figuur 13: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Vlaamse Rand (rechts) voor E40 Leuven richting Brussel (ochtendspits) 

 

Figuur 14: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Vlaamse Rand (rechts) voor E314 Lummen richting Leuven 
(ochtendspits) 
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4.1.2 INTENSITEITEN 

De intensiteiten in het mdvm Vlaamse Rand komen op het hoofdwegennet zowel qua grootteorde als qua 

verloop in de tijd goed tot zeer goed overeen met de metingen op de belangrijkste meetlocaties. De grotere 

afwijkingen in het begin van de simulatieperiode zijn te wijten aan het ‘vullen’ van het initieel lege netwerk. Dit 

duurt ongeveer drie kwartier in het mdvm Vlaamse Rand waardoor pas na deze (start)periode de gemeten 

intensiteiten goed kunnen benaderd worden. Uit de intensiteiten aan de verschillende knelpunten (Tervuren-4 

Armen, St.-Stevens-Woluwe, Vilvoorde-Koningslo, Wemmel, UZ Jette & Anderlecht) blijkt verder dat de 

capaciteiten ter hoogte van de bottlenecks correct zijn ingesteld. 

a) Intensiteiten R0 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de gemeten intensiteiten en de intensiteiten in het mdvm 

Vlaamse Rand voor een selectie van locaties op de binnenring en de buitenring waar er metingen beschikbaar 

zijn op de referentiedag. 

 

 

Figuur 15: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de binnenring na de oprit van 
de E40 t.h.v Groot-Bijgaarden (ochtendspits) 

 

Figuur 16: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de binnenring na het 
invoegen van de E19 (ochtendspits) 

 

 

Figuur 17: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de buitenring na het complex 
Tervuren-4 Armen (ochtendspits) 

 

Figuur 18: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de buitenring na oprit E40 
t.h.v. St.-Stevens-Woluwe (ochtendspits) 
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Figuur 19: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de buitenring t.h.v. het 
complex van Vilvoorde-Koningslo (ochtendspits) 

 

Figuur 20: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de buitenring t.h.v. complex 
Lennik (15a) (ochtendspits) 

 

b) Intensiteiten aansluitend HWN 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de gemeten intensiteiten en de intensiteiten in het mdvm 

Vlaamse Rand voor een selectie van locaties aan de randen van het netwerk en t.h.v. de aansluiting met de R0. 

 

 

Figuur 21: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de rand van de E40 t.h.v. 
Gent in de richting van Brussel (ochtendspits). 

  

Figuur 22: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de aansluiting op de 
binnenring van de E40 uit Gent (ochtendspits) 

 

Figuur 23: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de rand van de E19 t.h.v. 
Rumst in de richting van Brussel (ochtendspits). 

  

Figuur 24: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de aansluiting op de 
binnenring van de E19 uit Antwerpen (ochtendspits) 
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Figuur 25: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de rand van de E40 t.h.v. 
Tienen (ochtendspits) 

 

Figuur 26: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de aansluiting op de R0 van 
de E40 uit Tienen (ochtendspits) 

 

c) Intensiteiten OWN 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de gemeten intensiteiten en de intensiteiten in het mdvm 

Vlaamse Rand voor enkele belangrijke locaties op het OWN. 

 

 

Figuur 27: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de Brusselsesteenweg 
t.h.v. Asse (ochtendspits) 

 

 

Figuur 28: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de N21 Haachtesteenweg 
t.h.v. Melsbroek (ochtendspits) 



 

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

 

Beleid 28  

 

4.1.3 REISTIJDEN 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de (geschatte) werkelijke reistijden en de reistijden in het 

mdvm Vlaamse Rand en dit voor een selectie van trajecten tijdens de ochtendspits.  

In tegenstelling tot de intensiteiten en snelheden, zijn de werkelijke reistijden op het hoofdwegennet geen 

metingen, maar worden de reistijden o.b.v. snelheidsmetingen door een reistijdalgoritme geschat. Hierdoor rust 

er een grotere onzekerheid op de werkelijke reistijden dan op de geobserveerde intensiteiten en filebeelden.  

Voor het onderliggend wegennet, gaat het wel om metingen (Floating Car Data). Op het onderliggend wegennet, 

zijn er echter meer toevallige factoren (o.a. variabele vertragingen aan lichtenregelingen, vertragingen vanwege 

fietsers en voetgangers, enz.) die invloed hebben op de reistijd. Dergelijke factoren worden niet gemodelleerd 

door het mdvm Vlaamse Rand. 

Bovendien zijn reistijden een fijngevoeliger, moeilijker kalibreerbaar eindresultaat, waarvoor een verkeersmodel 

inherent grotere verschillen met de werkelijkheid zal vertonen. De reistijden in het mdvm vertonen echter de 

correcte grootteorde en gevoeligheden op de meeste belangrijke trajecten.  

a) Reistijd trajecten R0 

Een voorbeeld van een dergelijke moeilijk te vermijden afwijking is een verschuiving in de tijd van de reistijdpiek, 

zoals op de binnenring tussen Dilbeek en UZ Jette terwijl de grootteorde van de reistijdpiek wel correct is. De 

grootste afwijking van de vertragingen vinden we tussen Tubize – Ruisbroek, St.-Stevens-Woluwe – Leonard en 

Argenteuil - Leonard.  

 

 

 

 

Figuur 29: Vergelijking reistijden HWN mdvm Vlaamse Rand (blauw) vs. schatting werkelijkheid (rood) voor de binnenring – 
traject zie beschrijving onderaan grafiek (ochtendspits) 
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Figuur 30: Vergelijking reistijden HWN mdvm Vlaamse Rand (blauw) vs. schatting werkelijkheid (rood) voor de buitenring – 
traject zie beschrijving onderaan grafiek (ochtendspits) 

 

b) Reistijden trajecten aansluitend HWN 

Het is belangrijk dat de reistijden op het hoofdwegennet dat aansluit op de R0 niet te veel afwijken van de 

geobserveerde reistijd. Indien de reistijden te laag zijn vormen de autosnelwegen een te aantrekkelijk alternatief 

op het moment dat op het onderliggend weggennet de reistijd toeneemt.  

Op de E40/A10 en de E19 onderschat het mdvm de reistijd met ongeveer 10 minuten tijdens het drukste uur. 

Waarschijnlijk is de verklaring hiervoor het optreden van stop-and-go golven in werkelijkheid, die zorgen voor 

extra inefficiëntie en hogere wachttijden. Dergelijke golven kunnen momenteel nog niet goed gesimuleerd 

worden. 
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Figuur 31: Vergelijking reistijden HWN mdvm Vlaamse Rand (blauw) vs. schatting werkelijkheid (rood) aansluitend met de 
R0 – traject zie beschrijving onderaan grafiek (ochtendspits) 

 

c) Reistijden trajecten onderliggend wegennet 

Op de belangrijkste assen tijdens de ochtendspits komt de reistijd goed overeen met de werkelijkheid (N227, 

N21 en N8). Zowel op de N227 als op de Haachtstesteenweg (N21) richting Brussel vertoont het mdvm een 

reistijdpiek rond 8u, net zoals in de metingen. Ook op de Ninoofstesteenweg (N8) komt de reistijd goed overeen 

met de gemeten reistijd. Op de N9 wordt de reistijd van west naar oost echter onderschat tijdens de 

piekmomenten.  
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Figuur 32: Vergelijking reistijden OWN mdvm Vlaamse Rand (blauw) vs. schatting werkelijkheid (rood)– traject zie beschrijving 
onderaan grafiek (ochtendspits) 

 

 AVONDSPITS 

4.2.1 XT-PLOTS 

Het filebeeld op de snelwegen tijdens de avondspits is samengevat op onderstaande XT-plots, waarbij 

modelresultaten en meetdata vergeleken wordt. Op basis van deze vergelijking kunnen we volgende zaken 

besluiten: 

• De knelpunten in het mdvm Vlaamse Rand komen zeer goed overeen met de knelpunten in werkelijkheid 

zowel qua locatie als periode. 

• Er zijn enkele locaties waar de capaciteit van het knelpunt in werkelijkheid variabel is over de spitsperiode. 

Dit komt dan voornamelijk door toenemend wevend verkeer op latere tijdstippen in de piekperiode. Een 

dergelijke variabele capaciteit kan niet nauwkeurig gemodelleerd worden. Er is in het mdvm Vlaamse 

Rand voor gekozen om de capaciteit in te stellen die het langst voorkomt. Om deze reden zal het knelpunt 

van Wemmel en dat van Tervuren-4 Armen iets vroeger activeren in het mdvm. 

• De filepatronen komen goed overeen met de werkelijkheid. Enkel de file op de buitenring ter hoogte van 

de afrit richting E19 wijkt af. Dit komt voornamelijk doordat de capaciteit van de weefzone in het tweede 

deel van de spitsperiode nog verder afneemt, wat niet te modelleren valt. Ook zijn er enkele afwijkingen 

qua filelengte, waarbij de files in het mdvm Vlaamse Rand typisch iets denser zijn, zoals besproken in 

paragraaf 4.1.1. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de E314 richting Lummen.  
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Figuur 33: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Vlaamse Rand (rechts) voor de binnenring (avondspits) 

 

Figuur 34: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Vlaamse Rand (rechts) voor de buitenring (avondspits) 
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Figuur 35: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Vlaamse Rand (rechts) voor E314 Leuven richting Lummen (avondspits) 

 

4.2.2 INTENSITEITEN 

De intensiteiten in het mdvm Vlaamse Rand komen op het hoofdwegennet zowel qua grootteorde als qua 

verloop in de tijd goed tot zeer goed overeen met de metingen op de belangrijkste meetlocaties. De grotere 

afwijkingen in het begin van de simulatie zijn te wijten aan het ‘vullen’ van het initieel lege netwerk, zoals 

beschreven bij de ochtendspitsresultaten. Uit de intensiteiten aan de verschillende knelpunten (Tervuren-4 

Armen, St.-Stevens-Woluwe, Viaduct van Vilvoorde, Wemmel, UZ Jette) blijkt verder dat de capaciteiten ter 

hoogte van de bottlenecks correct zijn ingesteld. 

a) Intensiteiten R0 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de gemeten intensiteiten en de intensiteiten in het mdvm 

Vlaamse Rand voor een selectie van locaties op de binnenring en de buitenring waar er metingen beschikbaar 

zijn op de referentiedag. 

 

 

Figuur 36: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de binnenring na de oprit van 
de E40 t.h.v Groot-Bijgaarden (avondspits) 

 

 

 

Figuur 37: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de binnenring na het 
invoegen van de E19 (avondspits) 
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Figuur 38: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de binnenring na het 
knooppunt St.-Stevens-Woluwe (avondspits) 

 

 

Figuur 39: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de binnenring na het 
complex Tervuren-4 Armen (avondspits) 

 

 

Figuur 40: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de buitenring na het complex 
Tervuren-4 Armen (avondspits) 

 

 

Figuur 41: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de buitenring voor de afrit 
van de E19 (avondspits) 

 

 

Figuur 42: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de buitenring aan het 
complex van Grimbergen (avondspits) 

 

 

Figuur 43: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) op de buitenring t.h.v. complex 
Huizingen (avondspits) 
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b) Intensiteiten aansluitend HWN 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de gemeten intensiteiten en de intensiteiten in het mdvm 

Vlaamse Rand voor een selectie van locaties aan de randen van het netwerk en t.h.v. de aansluiting met de R0. 

 

 

Figuur 44: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de E429 t.h.v. Halle 
(avondspits). De stippellijn is in westelijke richting en volle 
lijn is in oostelijke richting 

 

Figuur 45: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de rand van de E40 t.h.v. 
Gent in de richting van Brussel (avondspits). 

 

  

Figuur 46: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de aansluiting op de R0 van 
de A12 uit Antwerpen (avondspits) 

 

 

Figuur 47: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de rand van de E19 t.h.v. 
Rumst in de richting van Brussel (avondspits). 

 

  

Figuur 48: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de aansluiting op de 
binnenring van de E19 uit Antwerpen (avondspits) 

 

 

Figuur 49: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de rand van de E40 t.h.v. 
Tienen (avondspits) 
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c) Intensiteiten OWN 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de gemeten intensiteiten en de intensiteiten in het mdvm 

Vlaamse Rand voor een selectie van locaties op het OWN. 

 

 

Figuur 50: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de Brusselsesteenweg 
t.h.v. Asse (avondspits) 

 

 

Figuur 51: Vergelijking intensiteiten mdvm Vlaamse Rand 
(blauw) vs. meting (rood) voor de N21 Haachtesteenweg 
t.h.v. Melsbroek (avondspits) 

 

4.2.3 REISTIJDEN 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de (geschatte) werkelijke reistijden en de reistijden in het 

mdvm Vlaamse Rand, en dit voor een selectie van trajecten tijdens de avondspits. Er gelden dezelfde 

opmerkingen over de observaties als bij de ochtendspits (zie paragraaf 4.1.3). 

a) Reistijd trajecten R0 

Zowel op de binnenring als op de buitenring komen de reistijden goed overeen met de observaties. Enkel op de 

buitenring van St.-Stevens-Woluwe tot Machelen loopt de file niet voldoende op. Dit is te wijten aan het feit dat 

in werkelijkheid de capaciteit van de bottleneck lager is tijdens het einde van de spitsperiode dan in het begin 

(o.w.v. een verschillende verhouding van de wevende stromen), wat niet kan gemodelleerd worden in het mdvm. 
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Figuur 52: Vergelijking reistijden HWN mdvm Vlaamse Rand (blauw) vs. schatting werkelijkheid (rood) voor de binnenring – 
traject zie beschrijving onderaan grafiek (avondspits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 53: Vergelijking reistijden HWN mdvm Vlaamse Rand (blauw) vs. schatting werkelijkheid (rood) voor de buitenring – 
traject zie beschrijving onderaan grafiek (avondspits) 

 

b) Reistijden trajecten aansluitend HWN 

In de avondspits is er op de overige snelwegen enkel een belangrijke vertraging op de E314 richting Lummen. 

Hiervoor toont het mdvm een vrij realistische weergave van de werkelijkheid. De lichte onderschatting is wellicht 

te verklaren door het optreden van stop-and-go golven in werkelijkheid, die zorgen voor extra inefficiëntie en 

hogere wachttijden. 
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Figuur 54: Vergelijking reistijden HWN mdvm Vlaamse Rand (blauw) vs. schatting werkelijkheid (rood) aansluitend met de 
R0 – traject zie beschrijving onderaan grafiek (avondspits)

c) Reistijden trajecten onderliggend wegennet 

Op de belangrijkste assen tijdens de avondspits komt de reistijd globaal genomen goed overeen met de 

werkelijkheid (N227 en de N23).  

 

   

Figuur 55: Vergelijking reistijden OWN mdvm Vlaamse Rand (blauw) vs. schatting werkelijkheid (rood)– traject zie beschrijving 
onderaan grafiek (avondspits) 
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5 VALIDATIEPROCES 

Dit hoofdstuk vat kort het gevolgde validatieproces van het mdvm Vlaamse Rand samen. Het mdvm Vlaamse 

Rand is gevalideerd a.d.h.v. twee validatiescenario’s, namelijk: 

• Werfsituatie op de Steenweg op Brussel in Jette (ochtendspits) 

• Effect van de spitsstrook op de E40 richting Luik en de weefstroken op de E314 richting Lummen 

(avondspits) 

De validatie richt zich op het globaal correct functioneren van het mdvm Vlaamse Rand, namelijk een juiste 

modellering van de capaciteitsreductie vanwege de netwerkaanpassingen en fileopbouw, en de 

geloofwaardigheid van de gekozen alternatieve routes. Hieronder worden de bevindingen voor de twee 

validatiescenario’s samengevat. 

 VALIDATIE OCHTENDSPITSSCENARIO 

5.1.1 BESCHRIJVING SCENARIO 

Als validatiescenario voor de ochtendspits is een theoretisch scenario gekozen waarbij een radiale as over de R0 

een verlaagde capaciteit heeft richting Brussel. Men zou dit kunnen vergelijken met een werfsituatie. 

Er wordt een capaciteitsverlaging op de Steenweg op Brussel in Jette ingesteld van 1800 pae/u naar 400 pae/u 

ter hoogte van de R0. Ter vergelijking: in het basisscenario rijdt er op de drukste momenten ongeveer 800 pae/u 

over deze as richting Brussel. Deze steenweg is een enkelrichtingsstraat richting Brussel. De andere rijrichting 

verloopt via de Diepestraat en blijft toegankelijk, alsook de snelwegcomplexen.  

 

 

Figuur 56: Locatie van capaciteitsdaling op de Steenweg op Brussel richting Brussel ter hoogte van de R0. 
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5.1.2 RESULTATEN 

Voor dit validatiescenario wordt een eerder beperkte impact op de resultaten verwacht, gezien de op 

netwerkniveau eerder beperkte capaciteitsbeperking die is doorgevoerd. Zoals hieronder uiteengezet, blijkt dit 

ook grotendeels uit de modelresultaten. De conclusie is dat het mdvm Vlaamse Rand eerder robuust reageert in 

het validatiescenario, maar dat er wat extra aandacht moet besteed worden aan drie regio’s:  

• De zuidwestelijke regio van de R0, rond Halle. 

• De regio rond Haren en Diegem binnen de R0 (zoals de Budabrug, de N260, de N22, …). 

• De aansluiting van de E40 met de R21. 

a) Verschillenplot 

In Figuur 57 wordt de verschillenplot voor het hele mdvm getoond (geaggregeerd over de hele simulatieperiode). 

Volgende elementen vallen op: 

• Het meeste verkeer kiest lokaal een alternatieve route rond de werf. Maar daarnaast wordt de as 

Steenweg op Brussel ook vanaf verder opwaarts minder gebruikt, waardoor verkeer van op langere 

afstand zich gaat verspreiden. 

• Door de zwaardere belasting van de werfzone tijdens de ochtendspits verschuift er ook verkeer over 

langere afstand. Zo wordt de N9 en het OWN ten zuiden van de E40 iets meer gebruikt, en de E40 iets 

minder. Ook is er een zekere verschuiving te zien van A12 naar E19. De verschillen op deze assen zijn zo 

beperkt en verspreid dat de invloed op de reistijd beperkt is. 

 

 

Figuur 57: Verschillenplot van Validatiescenario – Basistoestand tijdens de ochtendspits. Rood = meer verkeer in scenario, 
groen is minder verkeer in scenario. 

De iets lagere intensiteit op de A12 kan als volgt worden verklaard. De parallelbaan van de buitenring in het 

knooppunt Strombeek-Bever wordt in het scenario iets zwaarder belast na invoegen van het verkeer komende 
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van A12. Daardoor is ook de fileterugslag op de A12 iets sterker. Een belangrijk deel van het verkeer op de A12 

moet niet langs de bottleneck naar de buitenring , maar ondervindt wel hinder van deze fileterugslag. Daarom 

resulteert dit in het evenwicht met de E19 in iets minder verkeer dat via de A12 rijdt en iets meer via de E19. 

  

De effecten op de E40 richting Brussel in Groot-Bijgaarden zijn op een gelijkaardige manier te verklaren. In het 

validatiescenario, wordt de buitenring na het invoegen van de E40 extra belast. Deze file slaat in het 

validatiescenario terug naar de E40 komende van Gent. Vermits in de bestaande toestand de E40 reeds verzadigd 

is, zal een klein deel van het verkeer in het validatiescenario het onderliggend wegennet gaan gebruiken. 

 

Zoals uit Figuur 58 blijkt, kiest ongeveer de helft van het verkeer lokaal een alternatieve route via de De Limburg 

Stirumlaan en I.Meyskensstraat om zo op de Koningin Astridlaan te komen die parallel loopt met de Steenweg 

op Brussel. Via de Romeinsesteenweg verdelen ze zich dan verder richting Brussel. Merk op dat er maar beperkt 

wordt doorgereden naar het complex Wemmel. Dit omdat er op deze as reeds veel congestie is, waardoor die 

niet als alternatief wordt gebruikt. Het model reageert ook in zekere mate op de R0 (omgeving Halle) en in het 

oosten van Brussel. Deze verschillen zijn niet meteen verklaarbaar als effect van de werfsituatie in Jette. 

Daarnaast is ook duidelijk dat verkeer van de R0 de afrit UZ Jette meer gaat gebruiken en linksaf slaat richting 

Brussel in plaats van op de R0 te blijven, doordat er minder verkeer is op deze ingaande as vanwege de dosering 

door de capaciteitsverlaging op de Steenweg op Brussel. Hierdoor is het gebruik van de afrit om Brussel binnen 

te rijden attractiever dan in de bestaande toestand.  

Op basis van de intensiteiten rond 8u verdelen de 600 pae/u die herrouteren zich ongeveer als volgt: 

• 300 pae/u op korte afstand 

• 200 pae/u via N9 

• 100 pae/u over grotere afstand over het onderliggend wegennet 
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Figuur 58: Detail verschillenplot van Validatiescenario – Basistoestand tijdens de ochtendspits in pae. Rood = meer verkeer 
in scenario, groen is minder verkeer in scenario. 

 

b) Reistijden 

Op het niveau van reistijden zijn er zoals verwacht weinig verschillen op te merken op de andere radiale assen 

zoals de N8 en N9 (zie Figuur 60). Enkel de sectie van de buitenring tussen Machelen en UZ Jette is er een 

toename met ongeveer 1 minuut naar het einde van de spits toe (zie Figuur 59).  
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Figuur 59: vergelijking van reistijd op Buitenring tussen Machelen en UZ Jette. Blauw is basistoestand, rood is 
validatiescenario. 

  

Figuur 60: vergelijking van reistijd op N8 (links) en N9 (rechts) richting Brussel. Blauw is basistoestand, rood is 
validatiescenario. 

 

5.1.3 CONCLUSIE 

Uit de resultaten blijkt dat het mdvm vrij robuust reageert op de lokale capaciteitsdaling. De netwerkwijziging in 

dit scenario is beperkt, en ook de verschillen qua resultaten i.v.m. de basistoestand zijn klein. Het merendeel van 

het verkeer blijkt lokaal een andere weg te zoeken. 
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 VALIDATIE AVONDSPITSSCENARIO 

5.2.1 BESCHRIJVING SCENARIO 

Als validatiescenario voor de avondspits is een scenario gekozen waarbij het effect van de spitsstrook op de E40 

richting Luik en de weefstroken op de E314 richting Lummen wordt geëvalueerd. Deze zijn aanwezig in de 

basistoestand (basisjaar 2016). De afdeling Verkeerscentrum heeft in 2014 een uitgebreide analyse gemaakt van 

het effect van deze infrastructurele ingrepen. Voor meer details hierover verwijzen we naar het evaluatierapport 

“rapport-spitsstrook-E40-evaluatie-2014-v1-1”2. Omdat data beschikbaar is van voor en na de invoering van de 

spitsstroken, kan in deze validatie goed worden nagegaan in hoeverre het mdvm Vlaamse Rand betrouwbaar kan 

ingezet worden om voorspellingen te maken voor dergelijke infrastructurele ingrepen. Het validatiescenario 

bestaat uit het terug wegnemen van de spitsstrook en de weefstroken. Hieronder worden deze wijzigingen 

schematisch weergegeven. De validatie van het mdvm Vlaamse Rand bestaat er hier dus als het ware in om, 

vertrekkende van de huidige bestaande toestand, na te gaan in hoeverre de “voorspelling” van het mdvm voor 

de vroegere toestand overeenkomen met de toen waargenomen verkeerstoestand. Voor de aangepaste zones 

worden de standaardwaarden van 2200 pae/u/rijstrook gebruikt.  

 

 

Figuur 61: Schematische voorstelling van de rijstroken op de E40 in het validatiescenario (boven) en de basistoestand 
(onder) (Bron: Vlaams Verkeerscentrum) 

                                                                 

2 http://www.verkeerscentrum.be/pdf/rapport-spitsstrook-E40-evaluatie-2014-v1-1.pdf 
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Figuur 62: Schematische voorstelling van de rijstroken op de E314 in het validatiescenario (boven) en de basistoestand 
(onder) (Bron: Vlaams Verkeerscentrum) 

 

5.2.2 RESULTATEN 

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat het mdvm Vlaamse Rand een goede inschatting geeft van de 

sluiproutes alsook van de impact op de reistijd van de E40 richting Luik en het effect op de E314. De filelengte 

wordt in het mdvm echter enigszins onderschat.  

a) Verschillenplot 

In Figuur 63 wordt de verschillenplot voor het hele mdvm getoond (geaggregeerd over de hele simulatieperiode). 

Volgende elementen vallen op: 

• In het validatiescenario wordt de E40 richting Luik en E314 richting Lummen minder gebruikt. Na Heverlee 

en Holsbeek is het verschil verwaarloosbaar. In het studierapport van het VVC werd, bij ingebruikname 

van de spitsstrook, inderdaad meer verkeer waar genomen op deze snelwegen.  

• Door de toegenomen congestie op de E40 bij het wegvallen van de spitsstrook, zal het verkeer sluipen via 

de N21, N2, N3 en de meer lokale wegen zoals de Tramlaan ten zuiden van de E40 (via Wezembeek-

Oppem) en de Weiveldlaan-Sterrebeeksesteenweg ten noorden van de E40. Dit lijken ook de meest voor 

de hand liggende routes. Het knooppunt St.-Stevens-Woluwe wordt vanuit het centrum van Brussel 

omzeild via Woluwedal (R22). Ook dit is een gekende sluiproute. 

• Op de binnenring tussen knooppunten St.-Stevens-Woluwe en Leonard zijn er zo goed als geen wijzigingen 

in de intensiteiten in het mdvm. Dit werd ook in het studierapport aangehaald. Enkel op het deel tussen 

het knooppunt St.-Stevens-Woluwe en het complex Wezembeek-Oppem is er een toename als gevolg van 

sluipverkeer. 

• Ook voorspelt het mdvm een afname van verkeer komende van de E19 in het validatiescenario. Hier 

vermijdt een deel van het verkeer de snelweg en maakt gebruik van de Leuvensesteenweg (N26). Dit 

effect wordt echter niet vermeld in het evaluatierapport. 
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Figuur 63: Verschillenplot van Validatiescenario – Basistoestand tijdens de avondspits. Rood = meer verkeer in scenario, 
groen is minder verkeer in scenario.

 

b) Filebeeld (XT-plots) 

Bij de invoering van de spitsstrook op de E40 werd destijds een verschuiving van de files waargenomen. De file 

op de E40 richting Luik verdween, maar de file op de E314 werd langer door de toegenomen voeding vanuit de 

E40. Doordat de file op de E40 korter werd en minder terugsloeg op de R0, was er ook een verbetering van de 

doorstroming op de R0 richting knooppunt Leonard, waar de wachtrijen langer werden. 

Bij vergelijking van het filebeeld in onderstaande figuren, is duidelijk te zien dat het mdvm het effect op de E40 

zeer goed inschat. Op de E40 richting Luik is zonder spitsstrook de file ter hoogte van het complex Sterrebeek 

zichtbaar, alsook de secundaire bottleneck ter hoogte van het complex Bertem. Door deze file verandert ook het 

filebeeld op de E314 in vorm en tijd. Dit bevestigt de conclusies uit het evaluatierapport van het 

Verkeerscentrum.  

N2 

N3 

R22 

N21 
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Figuur 64: XT-plot van E40-E314 in basistoestand met spitsstrook (rechts) en validatiescenario zonder spitsstrook (links) 
tijdens avondspits. 

 

In Figuur 65 is duidelijk te zien dat ter hoogte van het complex Zaventem-Henneaulaan de file compacter is in 

tijd en ruimte in het validatiescenario ten opzichte van de basistoestand met spitsstrook. Hierdoor wordt de file 

stroomafwaarts minder afgedekt. Ter hoogte van het knooppunt St.-Stevens-Woluwe is ook de staart van de 

fileterugslag vanaf het complex Sterrebeek net waarneembaar maar deze loopt in het mdvm niet over in de file 

die ontstaat aan het complex van de Zaventem-Henneaulaan. Op de binnenring richting knooppunt Leonard is in 

het filebeeld echter weinig verschil op te merken in het mdvm. Ook is duidelijk te zien dat in de basistoestand 

met spitsstrook er meer file staat ter hoogte van St.-Stevens-Woluwe dan in het validatiescenario zonder 

spitsstrook. 

Belangrijk om op te merken is dat het filebeeld stroomopwaarts van Machelen ongewijzigd is, wat duidt op de 

stabiliteit van het mdvm. 
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Figuur 65: XT-plot van de binnenring (R0) in basistoestand met spitsstrook (rechts) en validatiescenario zonder spitsstrook 
(links) tijdens avondspits. 

 

c) Reistijden 

Uit het studierapport van het Verkeerscentrum blijkt dat na de invoering van de spitsstrook de reistijd afnam op 

de E40 richting Luik tussen St.-Stevens-Woluwe en Heverlee, en vermoedelijk toenam op de E314. 

Door de verbeterde doorstroming op de R0 nam ook de reistijd naar Leonard toe door meer congestie aan het 

complex Tervuren-4 Armenkruispunt maar tussen Machelen en St.-Stevens-Woluwe nam de reistijd af. In 

onderstaande figuur zijn de gemiddelde toenames op de verschillende secties weergegeven. Voor het 

validatiescenario verwachten we dus de omgekeerde effecten. 
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Figuur 66: effect van de invoering van de spitsstrook op de E40 richting Luik op de gemiddelde trajectreistijd. Voorperiode: 
zonder spitsstrook; naperiode: met spitsstrook (Bron: Vlaams Verkeerscentrum) 

 

De reistijd in het mdvm op de E40 richting Luik tussen St.-Stevens-Woluwe en Heverlee neemt zonder spitsstrook 

(validatiescenario) toe met iets meer dan 4 minuten (zie Figuur 67). Deze toename ligt in lijn met de 

evaluatiestudie van het Verkeerscentrum. Stroomafwaarts van Heverlee wijzigt de reistijd niet in het mdvm. Ook 

dit is aangetoond in de evaluatiestudie van het Verkeerscentrum. 

 

 

Figuur 67: vergelijking van reistijd op E40 richting Luik tussen St.-Stevens-Woluwe en Heverlee. Blauw is basistoestand met 
spitsstrook, rood is validatiescenario zonder spitsstrook. 
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Op de E314 richting Lummen zorgt het weghalen van de spitsstrook in het validatiescenario voor een lichte 

afname in de reistijd (Figuur 68). Volgens het mdvm bedraagt de afname ongeveer 2 tot 4 minuten op het drukste 

moment. Dit is ook wat men verwacht omdat de file op de E40 de voeding naar de E314 doseert.  

 

 

Figuur 68: vergelijking van reistijd op E314 richting Lummen tussen St.-Stevens-Woluwe en Heverlee. Blauw is basistoestand 
met spitsstrook, rood is validatiescenario zonder spitsstrook. 

 

Om de doorstroming op de binnenring te evalueren, wordt gekeken naar de reistijd tussen Machelen en St.-

Stevens-Woluwe en tussen St.-Stevens-Woluwe en Leonard. In tegenstelling tot het evaluatierapport, voorspelt 

het mdvm bij het weghalen van de spitsstrook een afname van de reistijd vanuit Machelen (2 tot 2,5 min) en een 

toename ter hoogte van Leonard (+2 min). De reden hiervoor is dat de afname van het verkeer op de binnenring 

komende van de E19 sterker doorweegt dan de fileterugslag vanaf de E40 (Sterrebeek). Dit effect laat blijken dat 

in het mdvm de fileterugslag vanaf de E40 iets minder groot is dan in werkelijkheid.  
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Figuur 69: vergelijking van reistijd op Binnering tussen Machelen en St.-Stevens-Woluwe (links) en St.-Stevens-Woluwe en 
Leonard (rechts). Blauw is basistoestand met spitsstrook, rood is validatiescenario zonder spitsstrook. 

 

Uit de verschillenplot bleek al dat er zonder spitsstrook meer verkeer via het onderliggend wegennet rijdt, wat 

ook overeenkomt met de verwachtingen. Dit wordt bevestigd in de reistijden op bijvoorbeeld de N2 en N3 

staduitwaarts, die toenemen met respectievelijk 5 min en 2 min op het drukste moment. 

 

   

Figuur 70: vergelijking van reistijd op N2 (links) en N3 (rechts) stad uitwaarts. Blauw is basistoestand met spitsstrook, rood 
is validatiescenario zonder spitsstrook. 

  

5.2.3 CONCLUSIE 

Door het reeds uitgevoerde studiewerk van het Verkeerscentrum in het kader van de invoering van de spitsstrook 

op de E40 is het verwachte resultaat van dit validatiescenario goed gedocumenteerd. 

Het is duidelijk dat het mdvm een goede inschatting geeft van de sluiproutes, alsook van de impact op de E40 

richting Luik en op de E314 richting Lummen. Ook het effect op de voertuigkilometers en verliesuren vormen een 

logisch beeld. De effecten op de R0 daarentegen komen minder overeen met de waarnemingen. Dit komt 

doordat de filelengte in het mdvm iets compacter is dan in werkelijkheid. Zonder spitsstrook, sloeg de file in 

werkelijkheid terug tot op de R0, wat voor een dosering van het verkeer richting Leonard zorgde. In het mdvm 

slaat de file minder ver terug, waardoor dit effect uitblijft in het validatiescenario. Dit komt overeen met de 

bevinding dat in de resultaten van de basistoestand files eerder iets compacter zijn dan in werkelijkheid (zie 
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Hoofdstuk 4). In scenario’s waar de exacte positie van de filestaart een grote invloed heeft, moet er dus met een 

zekere voorzichtigheid te werk worden gegaan. 

Belangrijk op te merken is dat de wijzigingen in het mdvm zich vooral in het invloedsgebied van de 

modelaanpassingen bevinden. Bijvoorbeeld het westelijk deel en het centrum van Brussel vertonen geen 

significante verschillen. Dit betekent dat het mdvm op dit scenario stabiel reageert. 

 

 

Figuur 71: Verschuivingen zoals waargenomen door het weghalen van de spitsstrook op E40 richting Luik in de avondspits. 

 AANPASSINGEN OSP N.A.V. VALIDATIE 

Naar aanleiding van het validatiescenario van de OSP werd er vastgesteld dat een zekere instabiliteit in het 

ochtendspits-model aanwezig is in de basistoestand. Daarom werd deze basistoestand verder gekalibreerd. 

Hierbij is er vooral aandacht besteed aan de verplaatsingen binnen Brussel. Dit omdat er ook werd vastgesteld 

dat de reistijd in deze zones (zie ook Figuur 72) te hoog opliep in vergelijking met de realiteit, wat resulteerde in 

een onevenwicht in de routekeuze. In deze sectie bespreken we kort de resultaten van deze bijkalibratie. 
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Figuur 72: Gebied binnen Brussel waar er is bijgekalibreerd (blauw). 

Na deze bijkalibratie, bleven het filebeeld en de reistijden buiten Brussel ongewijzigd. We zien een kleine 

toename van verkeer op de E40, de A12 en de N22. Verder is er een afname in de twee overige gebieden waar 

we een instabiliteit hadden, zijnde het zuidelijk gebied van de R0 rond Halle en de aansluiting van de E40 met de 

R21. In het studiegebied is er noch in reistijd noch in filebeeld een substantiële wijziging. We laten deze plots 

daarom achterwege. 

 

Figuur 73: Verschillenplot van de basistoestand na oplevering en na bijkalibratie (het “scenario”). Rood = meer verkeer in 
scenario, groen = minder verkeer in scenario. 
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5.3.1 VALIDATIE OCHTENDSPITSSCENARIO 

Vervolgens voeren we het validatiescenario van de ochtendspits (theoretisch scenario verlaagde capaciteit 

Steenweg op Brussel) opnieuw uit. We stellen vast dat het model nu beduidend stabieler reageert: 

 

 

Figuur 74: Verschillenplot van de bijgekalibreerde basistoestand en het validatiescenario. Rood = meer verkeer in scenario, 
groen = minder verkeer in scenario 

Kijken we naar Figuur 74, dan valt het vooral op dat er bijna geen verplaatsingen van het verkeer zijn op 

(middel)lange afstand, en alles zich lokaal afspeelt. We zien nog een beperkte invloed op het hoofdwegennet op 

de E40 en R0 t.h.v. Groot-Bijgaarden, en op de aansluiting van de A12 met de R0. Verder zien we dat -zoals 

ervoor- ongeveer de helft kiest voor het lokale omrijden via de Limburg Stirumlaan. Daarnaast wordt de 

Steenweg ook vanop verdere afstand vermeden. Deze verspreiden zich over de omliggende wegen, zonder 

significante volumetoenames op één weg. Op middellange afstand zien we vanaf Merchtem verplaatsingen 

zowel richting de N9 als de A12. We praten echter over slechts een honderdtal voertuigen. Net zoals in de 

oorspronkelijke validatie, zien we ook nu een toename op de afrit UZ Jette ten gevolge van het verminderde 

verkeer op de ingaande as. 
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Figuur 75: Detail verschillenplot: op middellange afstand zien we beperkte verplaatsingen richting N9 en A12. 

5.3.2 CONCLUSIE 

Uit de resultaten blijkt dat het mdvm na de bijkalibratie beter reageert op de lokale capaciteitsdaling. De 

netwerkwijziging in het scenario is beperkt, en ook de verschillen qua resultaten i.v.m. de basistoestand zijn klein. 

Het merendeel van het verkeer blijkt lokaal een andere weg te zoeken en de effecten op lange afstand zijn 

verdwenen. 
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6 GLOBALE ANALYSE 

Globaal genomen benadert het mdvm Vlaamse Rand de werkelijkheid goed tot zeer goed qua intensiteiten en 

filebeelden. De modelintensiteiten benaderen de tellingen nauwkeurig op de belangrijkste locaties en de 

capaciteit van de snelwegbottlenecks in het mdvm is dezelfde als in werkelijkheid. De XT-plots tonen dat de files 

in het mdvm Vlaamse Rand zich voordoen op dezelfde locaties en tijdens dezelfde periodes als in werkelijkheid. 

Qua filelengtes zijn er wel zekere afwijkingen op bepaalde locaties. Dit is niet toevallig: de lengte van de file is 

gevoelig voor kleine veranderingen in de intensiteiten. Dit geldt nog meer voor de reistijden, waarvoor het mdvm 

dan ook grotere afwijkingen met de werkelijkheid vertoont dan op vlak van intensiteiten en filebeelden. Dit komt 

doordat reistijden een fijngevoeliger, moeilijker kalibreerbaar eindresultaat zijn van het mdvm, waarvoor de 

modelberekeningen inherent grotere verschillen met de werkelijkheid zullen vertonen. De reistijden in het mdvm 

Vlaamse Rand vertonen echter de correcte grootteorde en gevoeligheden op de belangrijke trajecten.  

Bij gebruik van het mdvm Vlaamse Rand moet er wel rekening mee gehouden worden dat - zoals onvermijdelijk 

is in verkeersmodellering - een evenwichtssituatie over de verschillende routes wordt verondersteld. Hierbij 

kennen bestuurders op elk moment de toekomstige reistijden langsheen hun mogelijke routes en kiezen ze 

steeds voor de snelste route. Dit zorgt voor overgangen die meer discontinu zijn dan in werkelijkheid. 

Bijvoorbeeld, op het ogenblik waarop in het mdvm Vlaamse Rand de reistijd op de snelweg door filevorming 

hoger wordt dan van een alternatieve route via het onderliggend wegennet, reageert het mdvm hier sterk op 

door veel meer verkeer via deze alternatieve (sluip)route te sturen. In werkelijkheid kennen bestuurders de 

toekomstige reistijden niet, waardoor de routekeuze in werkelijkheid meer star vasthoudt aan een gekende 

route (vaak via de snelweg).  

Globaal genomen kan echter gesteld worden dat de variaties van dag tot dag in het Brusselse netwerk duidelijk 

groter zijn dan de afwijkingen tussen de gekalibreerde modelresultaten en de observaties tijdens de gekozen 

referentieperiodes. Dit is vastgesteld bij het kiezen van geschikte referentieperiodes, waarvoor verkeersdata van 

een groot aantal verschillende dagen is geanalyseerd.  

 


