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1 INLEIDING 

In dit rapport wordt de methodiek voor de bepaling van tijdsfactoren voor een specifiek jaar op basis van 

PROMOVIA-verwerkte verkeerstellingen. Deze worden gebruikt voor de omzetting van jaar- en 

etmaalbelastingen naar uurbelastingen. Bovendien worden er factoren bepaald om een inzicht te krijgen in de 

verdeling over de maanden, en naar analogie factoren om een inzicht te krijgen in de verdeling over de 

weekdagen. Tot slot worden factoren weergegeven om een verdeling over 24 uren weer te geven met een 

opsplitsing naar highway, rural en urban voor een werkdag, een zaterdag en een zondag. Op deze manier 

worden de tijdsfactoren gebruikt om een profiel over het volledig jaar te kennen. 

Een ophoging naar belastingen op jaarbasis gebeurt reeds door PROMOVIA versie 2.1. PROMOVIA versie 2.1 

maakt voor zijn berekeningen gebruik van enerzijds de tellingen verspreid over heel Vlaanderen die door de 

Vlaamse overheid worden uitgevoerd en anderzijds bepaalde resultaten van de provinciale verkeersmodellen 

versie 3.6.1. PROMOVIA propageert de tellingen, die slechts op een beperkt aantal locaties plaatsvinden, over 

het hele netwerk. Deze propagatie wordt uitgevoerd met behulp van de wegvakbelastingen vanuit de 

provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1, die wel voor een volledig netwerk beschikbaar zijn. Aan de hand van 

de tellingen worden correcties uitgevoerd op deze wegvakbelastingen. Zo wordt jaarlijks een inschatting 

gemaakt van de belastingen of voertuigprestaties op het Vlaamse wegennetwerk. 

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 het gebruikte instrumentarium toegelicht, namelijk het propagatiemodel 

PROMOVIA versie 2.1 en de bepaling van de tijdsfactoren.  
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2 MODELINSTRUMENTARIUM 

2.1  PROMOVIA VERSIE 2.1 

PROMOVIA versie 2.1 is een propagatiemodel dat aan de hand van de combinatie van verkeerstellingen voor 

een aantal wegvakken voor elk uur van het jaar, verkeerstellingen voor een aantal wegvakken voor een aantal 

uren van het jaar en gemodelleerde wegvakbelastingen voor elk wegvak voor een aantal modelperiodes, de 

verkeersbelastingen op jaarbasis bepaalt. PROMOVIA versie 2.1 geeft jaartotalen weer voor elk wegvak. In de 

figuur hieronder wordt dit gevisualiseerd.  

 
 Figuur 1: Schematische voorstelling van de invoer en uitvoer van PROMOVIA versie 2.1 

De uitgangspunten van PROMOVIA zijn ontstaan uit twee complementaire vaststellingen: 

- Er bestaat een set van wegvakken waarvoor binnen de periode van een volledig jaar de intensiteiten 
voor elk apart uur beschikbaar zijn, met name de verzamelde en gevalideerde telposten; 

- Er bestaan modelresultaten voor enkele welbepaalde periodes die voor elke wegvak binnen een 
gebied, hetzij gemeente, provincie of gewest, de belastingen voor dat geselecteerde uur beschrijven. 

Met andere woorden: er is voor enkele wegvakken informatie rond intensiteiten voor alle uren van een jaar en 

voor alle wegvakken informatie rond belastingen voor enkele uren van een jaar. Hieruit kan een systematiek 

opgebouwd worden die beide dimensies tijd en locatie kruist en op die manier resultaten op jaarbasis oplevert 

voor alle wegvakken. 

In een apart rapport wordt de volledige methodologie van PROMOVIA versie 2.1 toegelicht
1
. 

In grote lijnen beoogt PROMOVIA versie 2.1 de propagatie van geobserveerde tellingen naar wegvakken die 

niet geteld worden, aan de hand van verdeel- of ‘relatiesleutels’ die afgeleid worden uit verhoudingen tussen 

belastingen op ongetelde wegvakken tegenover deze tellingen zelf. Praktisch wordt voor elk ongeteld wegvak 

een verzameling telposten in de buurt gezocht die kunnen maat staan voor de eigen intensiteiten. In de meest 

eenvoudige gevallen bevindt een ongetelde link zich in een traject naar een telling dat niet onderbroken wordt 

door een kruispunt, wisselaar of op- of afrit: in deze situatie is de intensiteit op dit ongetelde wegvak identiek 

aan deze gekoppelde telling zelf. In andere, en logischerwijze meer voorkomende, gevallen wordt het 

ongetelde wegvak gerelateerd aan telposten in de buurt met, in zoverre mogelijk, gelijkaardige kenmerken 

inzake wegvaktype. Hierbij wordt aan elke telpost een gewicht gegeven a rato van een ‘slimme’ maat voor 

nabijheid, waarbij rekening gehouden wordt met de mate van overeenkomst van wegvaktype en 

                                                                 

1 http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie2/Opbouw_PROMOVIA_versie2.1.pdf 

Gepropageerde belastingen 
• Jaartotaal 
• Voor alle wegvakken 

       Tellingen B 

•Sommige uren 
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      Tellingen A 

• Alle uren 

• Sommige wegvakken 

    Wegvakbelastingen  

• Enkele modelperiodes 

• Alle wegvakken  

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie2/Opbouw_PROMOVIA_versie2.1.pdf
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omgevingskenmerken zoals stedelijkheid. De gemodelleerde belastingen op de ongetelde wegvakken enerzijds 

en op de getelde wegvakken anderzijds bieden dan een verhouding die verder doorgetrokken wordt naar 

resultaten op jaarbasis. 

PROMOVIA versie 2.1 bevat dus 2 belangrijke soorten invoer: 

- Teldatabank met tellingen van het jaar waarvoor de voertuigprestaties berekend worden. 

- Netwerk met gemodelleerde wegvakbelastingen voor een bepaald basisjaar (in dit geval 2009). Dit kan 

verschillen van het jaar waarvoor de voertuigprestaties berekend worden. 

2.2 INVOER 

2.2.1 TELDATABANK 

Om de teldatabank samen te stellen, wordt eerst gekeken welke telposten er beschikbaar zijn. De invoer van 

de tellingen is opgesplitst in 2 teldatabanken van een ander formaat:  

1. Teldatabank onderliggend wegennet: Voor deze teldatabank zijn alle enkele lussen en slangen uit 

SERVO (Agentschap Wegen en Verkeer) met telwaarden voor het specifieke jaar op het onderliggend 

wegennet genomen.  

De vrachtpercentages zijn berekend met een externe module aan de hand van de beschikbare 

categorietellingen. De intensiteitstellingen worden dan opgedeeld in categorieën aan de hand van 

deze vrachtpercentages. Enkel de intensiteitstellingen worden verder gebruikt als tellingen voor het 

onderliggend wegennet. 

2. Teldatabank hoofdwegennet: Voor deze teldatabank zijn alle dubbele lussen van het 

Verkeerscentrum (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) met telwaarden in het specifieke 

jaar genomen. Enkel de ruwe data van tellingen met een beschikbaarheid >80% worden 

meegenomen. Bovendien zijn de virtuele telposten opgenomen. Dit zijn telposten die zijn 

samengesteld door een combinatie te maken van meerdere dubbele lussen (bijvoorbeeld optellen of 

aftrekken van twee dubbele lussen). Dit levert een teldatabank voor het hoofdwegennet. 

2.2.2 INVOERNETWERK 

PROMOVIA heeft als invoer een netwerk met wegvakbelastingen van enkele uren van een gemiddelde werkdag 

nodig. Het studiegebied hierbij is Vlaanderen. Om de propagatietechniek ook vlot te laten verlopen aan de 

grenzen van Vlaanderen, is het zinvol om in het netwerk ook een schil rond Vlaanderen te voorzien en het 

netwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te nemen. 

Daarom is een netwerk voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een schil rond Vlaanderen 

opgemaakt. Dit gebeurde in 3 stappen:  

1. Het combineren van de matrices van de verschillende provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 tot 

een herkomst-bestemmingsmatrix voor Vlaanderen. Hierbij wordt van de matrices van elk 

provinciaal verkeersmodel het deel overgenomen dat tot het studiegebied behoort. 

2. Het combineren van de invoernetwerken van de verschillende provinciale verkeersmodellen, waarbij 

van elk provinciaal verkeersmodel de wegvakken, gelegen binnen de provincie in kwestie 

opgenomen worden. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het netwerk van het provinciaal 

verkeersmodel Vlaams-Brabant gebruikt. Voor de schil rond Vlaanderen wordt telkens het meest 

gedetailleerde beschikbare netwerk gebruikt.  

3. Het toedelen van de matrix voor Vlaanderen op het invoernetwerk Vlaanderen. 
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Dit resulteert in een netwerk met de belastingen voor zes modelperiodes van een gemiddelde werkdag: 7u-8u, 

8u-9u, 12u-13u, 15u-16u, 16u-17u en 17u-18u. Enkel voor Vlaanderen zullen de voertuigprestaties berekend 

worden.  

Het resulterende netwerk komt geografisch niet volledig overeen met de realiteit. Wanneer men een 

routesysteem of digitale kaartenatlas onder het netwerk legt, zal men zien dat de snelwegen zeer goed 

matchen met het routesysteem, maar dat er voor het onderliggend wegennet regelmatig vereenvoudigingen 

gemaakt zijn. Het netwerk bevat dus minder wegen dan er in werkelijkheid wegen in Vlaanderen liggen. De 

verplaatsingen die in werkelijkheid echter langs woonstraten gaan, vinden in het verkeersmodel ook plaats 

(met uitzondering van de intrazonale verplaatsingen), maar dan via de wegen die in het netwerk zitten. De 

wegvakken die tot de laagste wegencategorie horen, zullen in het verkeersmodel dus overbelast worden ten 

opzichte van de werkelijkheid. 

2.3 TIJDSFACTOREN 

De tijdsfactoren worden bepaald op basis van PROMOVIA-verwerkte verkeerstellingen. De verkeerstellingen uit 

de teldatabanken worden gecontroleerd en gecorrigeerd door PROMOVIA
2
. Er wordt een opsplitsing gemaakt 

naar licht en zwaar verkeer, waarbij licht verkeer overeenstemt met personenwagens en zwaar verkeer met 

lichte en zware vrachtwagens (en bussen) (vrachtwagens > 3,5 ton). Volgende verdeling wordt in acht 

genomen: 

- Verdeling over 12 maanden;  

- Verdeling over 7 weekdagen;  

- Verdeling over 24 uren met een opsplitsing naar highway, rural en urban voor een werkdag, een 

zaterdag en een zondag.   

De opsplitsing naar highway, rural en urban is gemaakt op basis van de attributen linktype, LT2soort en 

urbanisatiegraad uit de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1. Volgende tabel geeft de vergelijking weer 

tussen met de attributen uit het invoernetwerk van PROMOVIA.  

 
Tabel 1: Highway, rural en urban in functie van attributen invoernetwerk PROMOVIA 

De betekenis van de attributen is opgenomen in onderstaande tabel.  

                                                                 

2 http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie2/Opbouw_PROMOVIA_versie2.1.pdf 

Categorie Attributen

Highway
LINKTYPE = 1 of (LINKTYPE = 2 en LT2SOORT = 1) 

of (LINKTYPE = 2 en LT2SOORT = 2)

Rural
(LINKTYPE > 2 of (LINKTYPE = 2 met LT2SOORT = 

3)) met URBAN = 3

Urban
(LINKTYPE > 2 of (LINKTYPE = 2 met LT2SOORT = 

3)) met (URBAN = 1 of URBAN = 2)

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie2/Opbouw_PROMOVIA_versie2.1.pdf
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Tabel 2: Betekenis attributen invoernetwerk PROMOVIA 

De bepaling van de tijdsfactoren is afhankelijk van de gevraagde verdeling. Volgende verdelingen komen aan 

bod in onderstaande paragrafen:  

- Verdeling over 12 maanden;  

- Verdeling over 7 weekdagen;  

- Verdeling over 24 uren met een opsplitsing naar highway, rural en urban voor een werkdag, een 

zaterdag en een zondag.   

2.3.1 VERDELING OVER 12 MAANDEN 

De verkeerstellingen van het overeenkomstige voertuigtype (vt) worden gebundeld per maand. Deze bevatten 

alle gecontroleerde en gecorrigeerde tellingen uit de teldatabanken opgenomen in PROMOVIA. De tijdsfactor 

voor één specifieke maand wordt dan als volgt bepaald:  

Tijdsfactorvt, maand =
TotaalVerkeerstellingenvt, maand .12

TotaalVerkeerstellingenvt
, 

waarbij TotaalVerkeerstellingenvt,maand de verkeerstellingen voor één specifieke maand bundelt voor het 

overeenkomstige voertuigtype, terwijl TotaalVerkeerstellingenvt alle verkeerstellingen voor dat voertuigtype 

omvat. 

2.3.2 VERDELING OVER 7 WEEKDAGEN 

De verkeerstellingen van het overeenkomstige voertuigtype (vt) worden gebundeld per weekdag. Deze 

bevatten alle gecontroleerde en gecorrigeerde tellingen uit de teldatabanken opgenomen in PROMOVIA. De 

tijdsfactor voor één specifieke weekdag wordt dan als volgt bepaald:  

Tijdsfactorvt, weekdag =
TotaalVerkeerstellingenvt, weekdag .7

TotaalVerkeerstellingenvt
, 

waarbij TotaalVerkeerstellingenvt,weekdag de verkeerstellingen voor één specifieke weekdag bundelt voor het 

overeenkomstige voertuigtype. 

2.3.3 VERDELING OVER 24 UREN MET EEN OPSPLITSING NAAR HIGHWAY, RURAL EN 

URBAN VOOR EEN WERKDAG, EEN ZATERDAG EN EEN ZONDAG 

De verkeerstellingen van het overeenkomstige voertuigtype (vt) worden gebundeld per uur voor een werkdag, 

een zaterdag en een zondag met een opsplitsing naar highway, rural en urban. Deze bevatten alle 

gecontroleerde en gecorrigeerde tellingen uit de teldatabanken opgenomen in PROMOVIA. De tijdsfactor voor 

bijvoorbeeld het uur hh op een dag (werkdag, zaterdag of zondag) voor een specifieke categorie (highway, rural 

of urban) wordt dan als volgt bepaald:  

Tijdsfactorvt, hh, categorie, dag =
TotaalVerkeerstellingenvt, hh, categorie, dag .24

TotaalVerkeerstellingenvt, alle uren, categorie, dag
, 

Attribuut Betekenis

LINKTYPE 
1-2 voor snelweg of op/afrit, 3-4 voor gewestweg Nx(x), 5-6 voor 

gewestweg Nxxx, 7-8 voor ongenummerde wegen

URBAN Urbanistatiegraad 1: stedelijk, 2: suburbaan en 3: landelijk

LT2SOORT

Typering van LINKTYPE 2: LINKTYPE=2 met (LT2SOORT=1 of LT2SOORT=2) 

behoren tot snelwegen en op- en afritten, LINKTYPE=2 met LT2SOORT=3 

behoren tot gewestwegen
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waarbij TotaalVerkeerstellingenvt, hh, categorie, dag  de verkeerstellingen voor één specifiek uur op een dag 

bundelt voor het overeenkomstige voertuigtype voor de overeenkomstige categorie, terwijl 

TotaalVerkeerstellingenvt, alle uren, categorie, dag het totaal voor alle uren op een dag voor het overeenkomstige 

voertuigtype en de overeenkomstige categorie omvat. 

 

Merk op dat deze factoren steeds op alle verkeerstellingen bepaald worden waardoor er een globaal beeld in 

de verdeling over maanden, dagen, … voorzien wordt. 

 


