
 
Validatie van de bijkalibratie van de 

vrachtwagenmatrices op de 
Scheldekruisingen 

 

 
 
 

Bijlage 
 

 
 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
Verkeerscentrum 
Anna Bijnsgebouw 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 
2018 Antwerpen 



 

 
 

COLOFON 

Titel 
Validatie van de bijkalibratie van de 
vrachtwagenmatrices op de Scheldekruisingen 

Dossiernummer 12006 

Uitvoering mei 2013 – augustus 2013 

Auteur Joris Liebens 

Revisiestatus Versie Datum Opmerking 

 

V1.0 16/07/2013 Eerste versie 

V1.1 25/07/2013 Eerste versie: intern geverifieerd 

V2.0 01/08/2013 Tweede versie: toevoegen BAU2020 

V2.1 26/08/2013 Tweede versie: intern geverifieerd 

Opgesteld Functie Naam 

 Onderzoeksmedewerker Joris Liebens 

Geverifieerd Functie Naam 

 

Expert verkeersmodellering René Grispen 

Onderzoeksmedewerker Marthe Van Criekinge 

Expert verkeersmodellering Dana Borremans 

 



 

Lijst met tabellen 
Tabel 1: vergelijking observaties met basisresultaten en resultaten na bijkalibratie 
vrachtverplaatsingen.............................................................................................. 1 
Tabel 2: significantievlaggen van de afwijkingen van de basisresultaten en de resultaten 
na bijkalibratie vrachtverkeer t.o.v. de tellingen ........................................................ 2 
Tabel 3: T-toets resultaten vs. Observatieset (bestaande uit tellingen van het 
studiegebied) ........................................................................................................ 3 
 
Lijst met figuren 
Figuur 1: aantal verschillende cellen personenwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens de 
ochtendspits, basistoestand 2009 ............................................................................ 3 
Figuur 2: aantal verschillende verplaatsingen personenwagens t.o.v. basis (%) tijdens de 
ochtendspits, basistoestand 2009 ............................................................................ 3 
Figuur 3: herkomsten districten personenwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 
2009 .................................................................................................................... 4 
Figuur 4: bestemmingen districten personenwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ................................................................................................ 4 
Figuur 5: aantal verschillende verplaatsingen lichte vrachtwagens t.o.v. basis (%) tijdens 
de ochtendspits, basistoestand 2009 ........................................................................ 4 
Figuur 6: aantal verschillende cellen lichte vrachtwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens de 
ochtendspits, basistoestand 2009 ............................................................................ 5 
Figuur 7: herkomsten districten lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ................................................................................................ 5 
Figuur 8: bestemmingen districten lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ................................................................................................ 5 
Figuur 9: aantal verschillende cellen zware vrachtwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens de 
ochtendspits, basistoestand 2009 ............................................................................ 6 
Figuur 10: aantal verschillende verplaatsingen zware vrachtwagens t.o.v. basis (%) 
tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 ............................................................. 6 
Figuur 11: herkomsten districten zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ................................................................................................ 6 
Figuur 12: bestemmingen districten zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ................................................................................................ 7 
Figuur 13: aantal verschillende cellen personenwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens de 
avondspits, basistoestand 2009 ............................................................................... 7 
Figuur 14: aantal verschillende verplaatsingen personenwagens t.o.v. basis (%) tijdens 
de avondspits, basistoestand 2009 .......................................................................... 7 
Figuur 15: herkomsten districten personenwagens tijdens de avondspits, basistoestand 
2009 .................................................................................................................... 8 
Figuur 16: bestemmingen districten personenwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ................................................................................................ 8 
Figuur 17: aantal verschillende cellen lichte vrachtwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens 
de avondspits, basistoestand 2009   ........................................................................ 8 
Figuur 18: aantal verschillende verplaatsingen lichte vrachtwagens t.o.v. basis (%) 
tijdens de avondspits, basistoestand 2009 ................................................................ 9 
Figuur 19: herkomsten districten lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ................................................................................................ 9 
Figuur 20: bestemmingen districten lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ................................................................................................ 9 
Figuur 21: aantal verschillende cellen zware vrachtwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens 
de avondspits, basistoestand 2009 .........................................................................10 
Figuur 22: aantal verschillende verplaatsingen zware vrachtwagens t.o.v. basis (%) 
tijdens de avondspits, basistoestand 2009 ...............................................................10 
Figuur 23: herkomsten districten zware vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................10 
Figuur 24: bestemmingen districten zware vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................11 

  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Figuur 25: belasting Scheldekruisingen (1) personenwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................11 
Figuur 26: belasting Scheldekruisingen (2) personenwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................11 
Figuur 27: belasting Scheldekruisingen (3) personenwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................12 
Figuur 28: verdeling Scheldekruisend verkeer personenwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................12 
Figuur 29: verdeling triplengte personenwagens (1) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................13 
Figuur 30: verdeling triplengte personenwagens (2) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................13 
Figuur 31: verdeling triplengte personenwagens (3) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................14 
Figuur 32: verdeling triplengte personenwagens (4) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................14 
Figuur 33: verdeling triplengte personenwagens (5) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................15 
Figuur 34: belasting Scheldekruisingen (1) lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................16 
Figuur 35: belasting Scheldekruisingen (2) lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................16 
Figuur 36: belasting Scheldekruisingen (3) lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................16 
Figuur 37: verdeling Scheldekruisend verkeer lichte vrachtwagens tijdens de 
ochtendspits, basistoestand 2009 ...........................................................................17 
Figuur 38: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (1) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................18 
Figuur 39: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (2) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................18 
Figuur 40: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (3) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................19 
Figuur 41: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (4) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................19 
Figuur 42: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (5) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................20 
Figuur 43: belasting Scheldekruisingen (1) zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................21 
Figuur 44: belasting Scheldekruisingen (2) zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................21 
Figuur 45: belasting Scheldekruisingen (3) zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................21 
Figuur 46: verdeling Scheldekruisend verkeer zware vrachtwagens tijdens de 
ochtendspits, basistoestand 2009 ...........................................................................22 
Figuur 47: verdeling triplengte zware vrachtwagens (1) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................23 
Figuur 48: verdeling triplengte zware vrachtwagens (2) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................23 
Figuur 49: verdeling triplengte zware vrachtwagens (3) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................24 
Figuur 50: verdeling triplengte zware vrachtwagens (4) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................24 
Figuur 51: verdeling triplengte zware vrachtwagens (5) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................25 
Figuur 52: belasting Scheldekruisingen (1) personenwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................26 

  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Figuur 53: belasting Scheldekruisingen (2) personenwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................26 
Figuur 54: belasting Scheldekruisingen (3) personenwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................26 
Figuur 55: verdeling Scheldekruisend verkeer personenwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................27 
Figuur 56: verdeling triplengte personenwagens (1) tijdens de avondspits, basistoestand 
2009 ...................................................................................................................28 
Figuur 57: verdeling triplengte personenwagens (2) tijdens de avondspits, basistoestand 
2009 ...................................................................................................................28 
Figuur 58: verdeling triplengte personenwagens (3) tijdens de avondspits, basistoestand 
2009 ...................................................................................................................29 
Figuur 59: verdeling triplengte personenwagens (4) tijdens de avondspits, basistoestand 
2009 ...................................................................................................................29 
Figuur 60: verdeling triplengte personenwagens (5) tijdens de avondspits, basistoestand 
2009 ...................................................................................................................30 
Figuur 61: belasting Scheldekruisingen (1) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................31 
Figuur 62: belasting Scheldekruisingen (2) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................31 
Figuur 63: belasting Scheldekruisingen (3) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................31 
Figuur 64: verdeling Scheldekruisend verkeer lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................32 
Figuur 65: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (1) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................33 
Figuur 66: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (2) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................33 
Figuur 67: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (3) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................34 
Figuur 68: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (4) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................34 
Figuur 69: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (5) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................35 
Figuur 70: belasting Scheldekruisingen (1) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................36 
Figuur 71: belasting Scheldekruisingen (2) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................36 
Figuur 72: belasting Scheldekruisingen (3) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................36 
Figuur 73: verdeling Scheldekruisend verkeer zware vrachtwagens tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................37 
Figuur 74: verdeling triplengte zware vrachtwagens (1) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................38 
Figuur 75: verdeling triplengte zware vrachtwagens (2) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................38 
Figuur 76: verdeling triplengte zware vrachtwagens (3) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................39 
Figuur 77: verdeling triplengte zware vrachtwagens (4) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................39 
Figuur 78: verdeling triplengte zware vrachtwagens (5) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 ...............................................................................................40 
Figuur 79: aantal verschillende cellen personenwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. (%) 
tijdens de ochtendspits, BAU-2020 .........................................................................41 
Figuur 80: aantal verschillende verplaatsingen personenwagens na corr. t.o.v. voor corr. 
(%) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 ...................................................................41 
Figuur 81: herkomsten districten personenwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 ..41 

  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Figuur 82: bestemmingen districten personenwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................42 
Figuur 83: aantal verschillende cellen lichte vrachtwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. 
(%) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 ...................................................................42 
Figuur 84: aantal verschillende verplaatsingen lichte vrachtwagens na corr. t.o.v. voor 
corr. (%) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 ...........................................................42 
Figuur 85: herkomsten districten lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................43 
Figuur 86: bestemmingen districten lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................43 
Figuur 87: aantal verschillende cellen zware vrachtwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. 
(%) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 ...................................................................43 
Figuur 88: aantal verschillende verplaatsingen zware vrachtwagens na corr. t.o.v. voor 
corr. (%) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 ...........................................................44 
Figuur 89: herkomsten districten zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................44 
Figuur 90: bestemmingen districten zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................44 
Figuur 91: aantal verschillende cellen personenwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. (%) 
tijdens de avondspits, BAU-2020 ............................................................................45 
Figuur 92: aantal verschillende verplaatsingen personenwagens na corr. t.o.v. voor corr. 
(%) tijdens de avondspits, BAU-2020 .....................................................................45 
Figuur 93: herkomsten districten personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 .....45 
Figuur 94: bestemmingen districten personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020.46 
Figuur 95: aantal verschillende cellen lichte vrachtwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. 
(%) tijdens de avondspits, BAU-2020 .....................................................................46 
Figuur 96: aantal verschillende verplaatsingen lichte vrachtwagens na corr. t.o.v. voor 
corr. (%) tijdens de avondspits, BAU-2020 ..............................................................46 
Figuur 97: herkomsten districten lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 47 
Figuur 98: bestemmingen districten lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................47 
Figuur 99: aantal verschillende cellen zware vrachtwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. 
(%) tijdens de avondspits, BAU-2020 .....................................................................47 
Figuur 100: aantal verschillende verplaatsingen zware vrachtwagens na corr. t.o.v. voor 
corr. (%) tijdens de avondspits, BAU-2020 ..............................................................48 
Figuur 101: herkomsten districten zware vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................48 
Figuur 102: bestemmingen districten zware vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................48 
Figuur 103: belasting Scheldekruisingen personenwagens (1) tijdens de ochtendspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................49 
Figuur 104: belasting Scheldekruisingen personenwagens (2) tijdens de ochtendspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................49 
Figuur 105: belasting Scheldekruisingen personenwagens (3) tijdens de ochtendspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................49 
Figuur 106: verdeling Scheldekruisend verkeer personenwagens tijdens de ochtendspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................50 
Figuur 107: verdeling triplengte personenwagens (1) tijdens de ochtendspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................51 
Figuur 108: verdeling triplengte personenwagens (2) tijdens de ochtendspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................51 
Figuur 109: verdeling triplengteverdeling personenwagens (3) tijdens de ochtendspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................52 
Figuur 110: verdeling triplenteverdeling personenwagens (4) tijdens de ochtendspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................52 
Figuur 111: verdeling triplengteverdeling personenwagens (5) tijdens de ochtendspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................53 

  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Figuur 112: belasting Scheldekruisingen (1) lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................54 
Figuur 113: belasting Scheldekruisingen (2) lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................54 
Figuur 114: belastingen Scheldekruisingen (3) lichte vrachtwagens tijdens de 
ochtendspits, BAU-2020 ........................................................................................54 
Figuur 115: Verdeling Scheldekruisend verkeer lichte vrachtwagens tijdens de 
ochtendspits, BAU-2020 ........................................................................................55 
Figuur 116: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (1) tijdens de ochtendspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................56 
Figuur 117: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (2) tijdens de ochtendspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................56 
Figuur 118: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (3) tijdens de ochtendspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................57 
Figuur 119: belasting Scheldekruisingen (1) zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................58 
Figuur 120: belasting Scheldekruisingen (2) zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................58 
Figuur 121: belasting Scheldekruisingen (3) zware vrachtwagens, tijdens de 
ochtendspits, BAU-2020 ........................................................................................58 
Figuur 122: verdeling Scheldekruisend verkeer zware vrachtwagens tijdens de 
ochtendspits, BAU-2020 ........................................................................................59 
Figuur 123: verdeling triplengte zware vrachtwagens (1) tijdens de ochtendspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................60 
Figuur 124: verdeling triplengte zware vrachtwagens (2) tijdens de ochtendspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................60 
Figuur 125: verdeling triplengte zware vrachtwagens (3) tijdens de ochtendspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................61 
Figuur 126: belasting Scheldekruisingen (1) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................62 
Figuur 127: belasting Scheldekruisingen (2) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................62 
Figuur 128: belasting Scheldekruisingen (3) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................62 
Figuur 129: verdeling Scheldekruisend verkeer personenwagens tijdens de avondspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................63 
Figuur 130: verdeling triplengtes (1) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................64 
Figuur 131: verdeling triplengtes (2) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................64 
Figuur 132: verdeling triplengtes (3) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................65 
Figuur 133: verdeling triplengtes (4) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................65 
Figuur 134: verdeling triplengtes (5) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................66 
Figuur 135: belasting Scheldekruisingen (1) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................67 
Figuur 136: belasting Scheldekruisingen (2) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................67 
Figuur 137: belasting Scheldekruisingen (3) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................67 
Figuur 138: belasting Scheldekruisingen (4) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................68 
Figuur 139: verdeling triplengte lichte vachtwagens (1) tijdens de avondspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................69 

  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Figuur 140: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (2) tijdens de avondspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................69 
Figuur 141: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (3) tijdens de avondspits, BAU-2020
 ..........................................................................................................................70 
Figuur 142: belasting Scheldekruisingen (1) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................71 
Figuur 143: belastingen Scheldekruisingen (2) zware vrachtwagens tijdens de 
avondspits, BAU-2020 ...........................................................................................71 
Figuur 144: belastingen Scheldekruisingen (3) zware vrachtwagens tijdens de 
avondspits, BAU-2020 ...........................................................................................71 
Figuur 145: belasting Scheldekruisingen (4) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, 
BAU-2020 ............................................................................................................72 
Figuur 146: verdeling triplengte zware vrachtwagens (1) tijdens de avondspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................73 
Figuur 147: verdeling triplengte zware vrachtwagens (2) tijdens de avondspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................73 
Figuur 148: verdeling triplengte zware vrachtwagens (3) tijdens de avondspits, BAU-
2020 ...................................................................................................................74 
 

  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Tabel 1: vergelijking observaties met basisresultaten en resultaten na bijkalibratie vrachtverplaatsingen 

 
  

telling voor bijkal. na bijkal. telling voor bijkal. na bijkal. telling voor bijkal. na bijkal.
8u - 9u  478  651  650  119  107  116  48  42  48

17u - 18u  547  539  540  49  46  48  49  37  48
8u - 9u  530  573  573  98  95  98  40  32  39

17u - 18u  671  554  554  51  48  50  41  34  40
8u - 9u  693  840  825  224  140  223  43  21  40

17u - 18u  736  658  646  318  187  310  49  31  49
8u - 9u  531  333  335  243  232  240  45  43  44

17u - 18u  783  875  867  247  79  238  29  15  27
8u - 9u 1 601 1 599 1 593 - - - - - -

17u - 18u - - - - - - - - -
8u - 9u  726  931  954 - - - - - -

17u - 18u 2 061 2 091 2 096 - - - - - -
8u - 9u 4 894 5 087 5 150  519  573  532  180  188  185

17u - 18u 3 386 4 131 4 222  526  691  548  141  185  149
8u - 9u 3 735 3 861 3 840  580  534  567  212  198  207

17u - 18u 5 049 5 275 5 269  545  533  540  158  161  160
8u - 9u 1 049 1 236 1 240  40  46  40  40  41  40

17u - 18u 1 003 1 029 1 014  30  32  31  30  38  31
8u - 9u  709  853  881  43  61  44  41  54  43

17u - 18u 1 057 1 334 1 377  26  43  28  34  44  36

Lichte vrachtwagens (VL)

01 - Westerscheldetunnel (Z - N)

07 - Kennedytunnel (W - O)

Locatie periode
Personenwagens (PW) Zware vrachtwagens (VZ)

02 - Westerscheldetunnel (N - Z)

03 - Liefkenshoektunnel (Z - N)

04 - Liefkenshoektunnel (N - Z)

05 - Waaslandtunnel (W - O)

06 - Waaslandtunnel (O - W)

08 - Kennedytunnel (O - W)

09 - Temsebrug (N - Z)

10 - Temsebrug (Z - N)

  1 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Tabel 2: significantievlaggen van de afwijkingen van de basisresultaten en de resultaten na bijkalibratie vrachtverkeer t.o.v. de tellingen  

voor bijkal. na bijkal. voor bijkal. na bijkal. voor bijkal. na bijkal.
8u - 9u 4.14 4.13 0.19 -2.58 -0.29 -10.00

17u - 18u -2.15 -2.41 -1.69 -3.89 1.08 -3.89
8u - 9u 1.25 1.25 -2.39 -10.00 0.47 -3.69

17u - 18u 3.02 3.02 -1.73 -3.93 0.18 -3.71
8u - 9u 3.44 3.22 3.45 -5.41 2.42 -1.56

17u - 18u 2.11 2.40 3.99 -1.60 1.89 -10.00
8u - 9u 4.30 4.28 -0.70 -3.30 -2.42 -3.81

17u - 18u 2.38 2.20 4.74 -1.11 1.91 -1.98
8u - 9u -5.99 -3.22 - - - -

17u - 18u - - - - - -
8u - 9u 4.06 4.27 - - - -

17u - 18u -0.83 -0.52 - - - -
8u - 9u 2.03 2.59 1.73 -1.12 -1.03 -1.97

17u - 18u 5.10 5.33 3.95 -0.08 2.62 -0.79
8u - 9u 1.45 1.08 1.29 -1.23 -0.08 -2.14

17u - 18u 2.31 2.26 -1.33 -3.08 -2.87 -3.68
8u - 9u 3.51 3.55 -0.11 -10.00 -3.69 -10.00

17u - 18u -0.39 -2.11 -2.01 -3.40 0.76 -3.40
8u - 9u 3.38 3.73 2.02 -3.76 1.42 -2.33

17u - 18u 4.28 4.57 2.41 -1.87 1.08 -2.14

04 - Liefkenshoektunnel (N - Z)

Locatie periode
Lichte vrachtwagens (VL)

01 - Westerscheldetunnel (Z - N)

02 - Westerscheldetunnel (N - Z)

03 - Liefkenshoektunnel (Z - N)

Personenwagens (PW) Zware vrachtwagens (VZ)

05 - Waaslandtunnel (W - O)

06 - Waaslandtunnel (O - W)

07 - Kennedytunnel (W - O)

08 - Kennedytunnel (O - W)

09 - Temsebrug (N - Z)

10 - Temsebrug (Z - N)

  2 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Tabel 3: T-toets resultaten vs. Observatieset (bestaande uit tellingen van het studiegebied) 

 

 

Figuur 1: aantal verschillende cellen personenwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 

 
 
 
Figuur 2: aantal verschillende verplaatsingen personenwagens t.o.v. basis (%) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 
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<3.5 75.4% 74.4% 94.8% 94.8% 96.3% 96.6%
<4.5 90.2% 90.4% 98.1% 98.2% 99.4% 99.6%
rest 9.8% 9.6% 1.9% 1.8% 0.6% 0.4%
<3.5 86.6% 87.5% 94.5% 93.3% 99.2% 98.5%
<4.5 96.3% 97.7% 98.5% 98.5% 100.0% 99.8%
rest 3.7% 2.3% 1.5% 1.5% 0.0% 0.2%
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Figuur 3: herkomsten districten personenwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 4: bestemmingen districten personenwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 5: aantal verschillende verplaatsingen lichte vrachtwagens t.o.v. basis (%) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 
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Figuur 6: aantal verschillende cellen lichte vrachtwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 

 
 

Figuur 7: herkomsten districten lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
 
Figuur 8: bestemmingen districten lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 9: aantal verschillende cellen zware vrachtwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 

 
  
Figuur 10: aantal verschillende verplaatsingen zware vrachtwagens t.o.v. basis (%) tijdens de ochtendspits, 
basistoestand 2009 

 
 
Figuur 11: herkomsten districten zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 12: bestemmingen districten zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 13: aantal verschillende cellen personenwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens de avondspits, basistoestand 
2009 

 
Figuur 14: aantal verschillende verplaatsingen personenwagens t.o.v. basis (%) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 
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Figuur 15: herkomsten districten personenwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
 
Figuur 16: bestemmingen districten personenwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
 
Figuur 17: aantal verschillende cellen lichte vrachtwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 
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Figuur 18: aantal verschillende verplaatsingen lichte vrachtwagens t.o.v. basis (%) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 

  

Figuur 19: herkomsten districten lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

  
 
Figuur 20: bestemmingen districten lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 21: aantal verschillende cellen zware vrachtwagenmatrix t.o.v. basis (%) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 

 
 
Figuur 22: aantal verschillende verplaatsingen zware vrachtwagens t.o.v. basis (%) tijdens de avondspits, 
basistoestand 2009 

 
 
Figuur 23: herkomsten districten zware vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 24: bestemmingen districten zware vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
 
 
Figuur 25: belasting Scheldekruisingen (1) personenwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
 
 
Figuur 26: belasting Scheldekruisingen (2) personenwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 27: belasting Scheldekruisingen (3) personenwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
 
Figuur 28: verdeling Scheldekruisend verkeer personenwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 29: verdeling triplengte personenwagens (1) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 30: verdeling triplengte personenwagens (2) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 31: verdeling triplengte personenwagens (3) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 32: verdeling triplengte personenwagens (4) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 33: verdeling triplengte personenwagens (5) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 34: belasting Scheldekruisingen (1) lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
 
Figuur 35: belasting Scheldekruisingen (2) lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
 
Figuur 36: belasting Scheldekruisingen (3) lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 37: verdeling Scheldekruisend verkeer lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 38: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (1) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 39: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (2) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 40: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (3) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 41: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (4) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 42: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (5) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 43: belasting Scheldekruisingen (1) zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
 
 
Figuur 44: belasting Scheldekruisingen (2) zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
 
 
Figuur 45: belasting Scheldekruisingen (3) zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 46: verdeling Scheldekruisend verkeer zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 47: verdeling triplengte zware vrachtwagens (1) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 48: verdeling triplengte zware vrachtwagens (2) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 49: verdeling triplengte zware vrachtwagens (3) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 50: verdeling triplengte zware vrachtwagens (4) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 
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Figuur 51: verdeling triplengte zware vrachtwagens (5) tijdens de ochtendspits, basistoestand 2009 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

intra […,15[ [15, 30[ [30,45[ [45,60[ [60,75[ [75,90[ [90,105[ [105,120[ [120,135[ [135,150[ [150, … [ 

Triplengteverdeling VZ (8u-9u)  - LHT - richting NL 

Voor bijkal.

Na bijkal.

 25 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Figuur 52: belasting Scheldekruisingen (1) personenwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
 
 
Figuur 53: belasting Scheldekruisingen (2) personenwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
 
 
Figuur 54: belasting Scheldekruisingen (3) personenwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 55: verdeling Scheldekruisend verkeer personenwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 56: verdeling triplengte personenwagens (1) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 57: verdeling triplengte personenwagens (2) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 58: verdeling triplengte personenwagens (3) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 59: verdeling triplengte personenwagens (4) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 60: verdeling triplengte personenwagens (5) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 61: belasting Scheldekruisingen (1) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
 
 
Figuur 62: belasting Scheldekruisingen (2) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
 
 
Figuur 63: belasting Scheldekruisingen (3) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 64: verdeling Scheldekruisend verkeer lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 65: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (1) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 66: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (2) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 67: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (3) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 68: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (4) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 69: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (5) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 70: belasting Scheldekruisingen (1) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
 
 
Figuur 71: belasting Scheldekruisingen (2) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
 

Figuur 72: belasting Scheldekruisingen (3) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 73: verdeling Scheldekruisend verkeer zware vrachtwagens tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 74: verdeling triplengte zware vrachtwagens (1) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 75: verdeling triplengte zware vrachtwagens (2) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 76: verdeling triplengte zware vrachtwagens (3) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 

 
Figuur 77: verdeling triplengte zware vrachtwagens (4) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 78: verdeling triplengte zware vrachtwagens (5) tijdens de avondspits, basistoestand 2009 
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Figuur 79: aantal verschillende cellen personenwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de 
ochtendspits, BAU-2020 

 
 

Figuur 80: aantal verschillende verplaatsingen personenwagens na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de 
ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 81: herkomsten districten personenwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 82: bestemmingen districten personenwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 

Figuur 83: aantal verschillende cellen lichte vrachtwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de 
ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 84: aantal verschillende verplaatsingen lichte vrachtwagens na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de 
ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 85: herkomsten districten lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 86: bestemmingen districten lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 87: aantal verschillende cellen zware vrachtwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de 
ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 88: aantal verschillende verplaatsingen zware vrachtwagens na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de 
ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 89: herkomsten districten zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 90: bestemmingen districten zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 91: aantal verschillende cellen personenwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de avondspits, 
BAU-2020 

 
 
Figuur 92: aantal verschillende verplaatsingen personenwagens na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de 
avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 93: herkomsten districten personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 94: bestemmingen districten personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 95: aantal verschillende cellen lichte vrachtwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de 
avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 96: aantal verschillende verplaatsingen lichte vrachtwagens na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de 
avondspits, BAU-2020 
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Figuur 97: herkomsten districten lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 98: bestemmingen districten lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 99: aantal verschillende cellen zware vrachtwagenmatrix na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de 
avondspits, BAU-2020 
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Figuur 100: aantal verschillende verplaatsingen zware vrachtwagens na corr. t.o.v. voor corr. (%) tijdens de 
avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 101: herkomsten districten zware vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 102: bestemmingen districten zware vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 103: belasting Scheldekruisingen personenwagens (1) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 104: belasting Scheldekruisingen personenwagens (2) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 105: belasting Scheldekruisingen personenwagens (3) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 106: verdeling Scheldekruisend verkeer personenwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 107: verdeling triplengte personenwagens (1) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
Figuur 108: verdeling triplengte personenwagens (2) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 109: verdeling triplengteverdeling personenwagens (3) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
Figuur 110: verdeling triplenteverdeling personenwagens (4) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 111: verdeling triplengteverdeling personenwagens (5) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 112: belasting Scheldekruisingen (1) lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 113: belasting Scheldekruisingen (2) lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 114: belastingen Scheldekruisingen (3) lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

WST LHT OWT WLT KDT TMB TOT

Belasting Scheldekruisingen: LO -> RO (vl/u) 8u-9u 

Voor bijcorr.

Na bijcorr.

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

WST LHT OWT WLT KDT TMB TOT

Belasting Scheldekruisingen: RO -> LO (vl/u) 8u-9u 

Voor bijcorr.

Na bijcorr.

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

WST LHT OWT WLT KDT TMB TOT

Belasting Scheldekruisingen: totaal (vl/u) 8u-9u 

Voor bijcorr.

Na bijcorr.

 54 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Figuur 115: Verdeling Scheldekruisend verkeer lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 116: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (1) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 

Figuur 117: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (2) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 118: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (3) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 119: belasting Scheldekruisingen (1) zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 120: belasting Scheldekruisingen (2) zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 121: belasting Scheldekruisingen (3) zware vrachtwagens, tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 122: verdeling Scheldekruisend verkeer zware vrachtwagens tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 123: verdeling triplengte zware vrachtwagens (1) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 

 

Figuur 124: verdeling triplengte zware vrachtwagens (2) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 125: verdeling triplengte zware vrachtwagens (3) tijdens de ochtendspits, BAU-2020 
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Figuur 126: belasting Scheldekruisingen (1) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 127: belasting Scheldekruisingen (2) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 
 
 
Figuur 128: belasting Scheldekruisingen (3) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 129: verdeling Scheldekruisend verkeer personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 130: verdeling triplengtes (1) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 

Figuur 131: verdeling triplengtes (2) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 132: verdeling triplengtes (3) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 

Figuur 133: verdeling triplengtes (4) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 134: verdeling triplengtes (5) personenwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 135: belasting Scheldekruisingen (1) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 136: belasting Scheldekruisingen (2) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 137: belasting Scheldekruisingen (3) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020  
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Figuur 138: belasting Scheldekruisingen (4) lichte vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 139: verdeling triplengte lichte vachtwagens (1) tijdens de avondspits, BAU-2020 

 

Figuur 140: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (2) tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 141: verdeling triplengte lichte vrachtwagens (3) tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 142: belasting Scheldekruisingen (1) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 143: belastingen Scheldekruisingen (2) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 

 
 
Figuur 144: belastingen Scheldekruisingen (3) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 145: belasting Scheldekruisingen (4) zware vrachtwagens tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 146: verdeling triplengte zware vrachtwagens (1) tijdens de avondspits, BAU-2020 

 

Figuur 147: verdeling triplengte zware vrachtwagens (2) tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Figuur 148: verdeling triplengte zware vrachtwagens (3) tijdens de avondspits, BAU-2020 
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Inleiding 

De huidige versie 3.6.1 van de provinciale verkeersmodellen zijn in de tweede helft van 
2012 uitvoerig gevalideerd. Tijdens dit validatieproces zijn een aantal analyses 
uitgevoerd. De uitvoerig rapportage hiervan kan men terugvinden via volgende link: 
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersm
odellen/Versie3.6/Validatierapport_Basisresultaten_pvm_versie361.pdf 
Uit dit validatieproces werd geconcludeerd dat de nieuwe versie van de provinciale 
verkeersmodellen ingezet kan worden voor doorrekeningen in het kader van studies op 
strategisch niveau. Deze conclusie werd bevestigd door de deskundige mobiliteit van het 
Plan-MER voor de Oosterweelverbinding. 
 
Het Scheldekruisend verkeer was echter wel nog een aandachtspunt. Uit het 
validatieproces bleek dat de belastingen van het vrachtverkeer uit het verkeersmodel in 
de Liefkenshoektunnel en in de andere Scheldekruisingen niet zo goed aansloot bij de 
beschikbare verkeerstellingen. Naar aanleiding van deze vaststelling heeft het 
Verkeerscentrum beslist om te onderzoeken of hieraan verholpen kan worden door een 
gerichte bijkalibratie van de vrachtwagenmatrices. Hierbij zijn enkel de verkeerstellingen 
in de Scheldekruisingen als kalibratietellingen opgenomen. In deze nota wordt 
onderzocht of deze bijkalibratie voor een verbetering gezorgd heeft. Indien dit het geval 
is, zullen deze nieuwe vrachtwagenmatrices gebruikt worden voor de doorrekeningen van 
de Fase 4 van het Plan-MER Oosterweelverbinding. 
 
In het eerste hoofdstuk van dit rapport wordt beschreven welke Scheldekruisingen 
opgenomen zijn als extra kalibratielocaties. In hoofdstuk 2 wordt voor de basistoestand 
2009 onderzocht of het gebruiken van de nieuwe vrachtwagenmatrices ervoor zorgt dat 
er een betere overeenstemming is met de opgenomen kalibratietellingen. Vervolgens 
wordt nagegaan of de verplaatsingsmatrices niet te veel gewijzigd zijn door de kalibratie. 
Tenslotte wordt er ingezoomd op het verkeer op de Scheldekruisingen (totale 
hoeveelheid, herkomst en bestemming en triplengteverdeling). 
 
Op basis van de matrices na bijkalibratie van het vrachtverkeer zijn er nieuwe matrices 
voor het toekomstscenario BAU 2020 opgebouwd. Voor dit toekomstscenario gebeuren 
gelijkaardige analyses als voor de basistoestand 2009. Deze worden besproken in 
hoofdstuk 3 van dit rapport. 
 
De belangrijkste conclusies van de uitgevoerde analyses komen aan bod in hoofdstuk 4. 
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1 Selectie van de Scheldekruisingen 

In figuur 1 zijn alle Scheldekruisingen geografisch gelokaliseerd: 
1: Westerscheldetunnel (WST) 
2: Liefkenshoektunnel (LHT) 
3: Waaslandtunnel (WLT) 
4: Kennedytunnel (KT) 
5: Temse brug (TB) 

 

 
Figuur 1: Scheldekruisingen in de ruime Antwerpse regio 

 
In de Waaslandtunnel geldt een vrachtwagenverbod, dus deze Scheldekruising wordt 
logischerwijze niet opgenomen als kalibratielocatie voor deze bijkalibratie van het 
vrachtverkeer. 
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2 Validatie van de bijkalibratie voor de basistoestand 2009 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan of door de bijkalibratie van de vrachtwagenmatrices 
deze nieuwe matrices beter aansluiten bij de beschikbare verkeerstellingen. Ook wordt 
onderzocht of deze bijkalibratie geen onbedoelde wijzigingen in de matrices veroorzaakt. 
Hiervoor wordt nagegaan of de verplaatsingsmatrices niet al te sterk veranderen en dat 
hierdoor de herkomst-bestemmingspatronen scheefgetrokken worden. Daarnaast wordt 
voor de verschillende Scheldekruisingen de nieuwe belastingen (na bijkalibratie) in detail 
vergeleken met de belastingen voor de bijkalibratie. 

2.1 Vergelijking resultaten en verkeerstellingen 

In tabel 1 van de bijlage zijn de beschikbare verkeerstellingen van de Scheldekruisingen 
vergeleken met de nieuwe belastingresultaten. Op basis van deze gegevens worden in 
tabel 2 (zie bijlage) de significantievlaggen berekend. De significantievlaggen geven aan 
in welke mate de modelresultaten al dan niet een significant verschil vertonen met de 
tellingen. Hierbij wordt de zogenaamde T-waarde of vlag als volgt berekend: 
 

𝑇 =  ln �
 (belasting − telling)2

telling
� 

 
Voor deze T-test wordt vaak een dubbel criterium gehanteerd: 80% van de T-waardes 
moet een waarde hebben die kleiner is dan 3,5 en 95 % een waarde kleiner dan 4,5. De 
grenswaarde van 4,5 wordt ook vaak gehanteerd om te bepalen of er sprake is van een 
relevante afwijking. 
 
Uit tabel 1 en tabel 2 blijkt dat op de Scheldekruisingen de tellingen voor het 
vrachtverkeer ter hoogte van de Scheldekruisingen beter worden benaderd na 
bijkalibratie van het vrachtverkeer. De bijkalibratie heeft – behoudens enkele 
uitzonderingen – niet zo’n grote invloed op de belastingen voor de personenwagens. 
 
Voor de Kennedytunnel (W – O) en de Temsebrug (Z – N) wijken de resultaten voor het 
personenverkeer meer af van de verkeerstellingen dan voor de bijkalibratie. Voor de 
Kennedytunnel heeft dit te maken met de capaciteit die is vrijgekomen doordat er na de 
bijkalibratie van het vrachtverkeer minder vrachtwagens door de Kennedytunnel rijden. 
Deze vrijgekomen capaciteit is vervolgens ingevuld door de personenwagens, waardoor 
de personenwagenbelasting na bijkalibratie van de vrachtwagenmatrices afwijkt van de 
verkeerstelling. De hogere overschatting kan verklaard worden door het feit dat de 
Kennedytunnel in congestiegevoelig gebied ligt (werd ook reeds in het validatierapport 
vermeld) en er tijdens de avondspits een terugslaande file optreedt in deze rijrichting 
(W – O). Dit is een enigszins normaal effect voor een statische toedeling. Voor 
Temsebrug spelen gelijkaardige effecten, maar de verschillen zijn hier wel kleiner. 
 
In tabel 3 (zie bijlage) is een gelijkaardige test uitgevoerd op basis van de 
significantievlaggen, maar dan voor alle basistellocaties uit het studiegebied van het 
provinciaal verkeersmodel Antwerpen. Het streefcriterium vereist dat 80% van de t-
waardes een waarde hebben van maximaal 3,5 en 95% van de t-waardes een waarde 
van maximaal 4,5. Deze criteria worden steeds gehaald, enkel tijdens de ochtendspits is 
dat niet het geval voor de personenwagens. Wel blijkt uit deze tabel dat de bijkalibratie 
globaal gezien de score van deze test niet beïnvloedt.  
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2.2 Analyse van de wijzigingen aan de verplaatsingsmatrices 

Door de bijkalibratie worden de vrachtwagenmatrices gewijzigd. In deze paragraaf wordt 
voor de individuele cellen van de verplaatsingsmatrices nagegaan in welke mate deze 
veranderd zijn en of deze wijzigingen logisch zijn en niet overdreven. Ook wordt de 
herkomst-bestemmingsverdeling voor en na bijkalibratie onderzocht. 
Deze analyses gebeuren niet alleen voor de vrachtwagenmatrices die bijgekalibreerd 
werden, maar ook voor de matrices voor de personenwagens. De nieuwe 
vrachtwagenmatrices geven immers aanleiding tot gewijzigde kosten voor het 
personenwagenverkeer, die in het vervoerwijzekeuzeproces zorgen voor gewijzigde 
verplaatsingsmatrices voor de personenwagens. Voor deze laatste matrices wordt 
onderzocht of, zoals verwacht kan worden, de wijzigingen beperkt zijn. 

2.2.1 Ochtendspits (8u-9u) 
 
De eerste twee figuren in de bijlage (figuur 1 en figuur 2) geven de mate van wijzigingen 
aan in de verplaatsingsmatrices voor de personenwagens. Hier ziet men dat slechts 0.1% 
van de cellen van de verplaatsingsmatrices een wijziging vertonen van meer dan 2%. 
Deze 0.1% van de cellen vertegenwoordigen slechts 0.9% van het aantal 
autoverplaatsingen. D.w.z. dat slechts 0.9% van het aantal verplaatsingen een verschil 
heeft dat groter is dan 2%. Dit geeft aan dat de bijkalibratie van het vrachtverkeer 
slechts een zeer marginale impact heeft op de verplaatsingsmatrices voor het 
personenverkeer. Dit is logisch aangezien enkel het vervoerwijzekeuzeproces dit verschil 
veroorzaakt en dit proces een veel kleinere impact heeft dan een eventuele bijkalibratie 
van de verplaatsingsmatrices voor het personenverkeer zou kunnen veroorzaken. 
 
Figuren 3 en 4 uit de bijlage tonen de verdeling naar herkomst en bestemming over de 
verschillende districten voor de personenwagens, zowel voor als na de bijkalibratie van 
het vrachtverkeer. Hierbij zijn dezelfde districten gehanteerd als voor de doorrekeningen 
van de Plan-MER Oosterweelverbinding. De districten zijn voorgesteld in de onderstaande 
figuur. 

 
Figuur 2: Districtering van het studiegebied 
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Uit de figuren in de bijlage blijkt dat de HB-verdeling voor de personenwagens na 
bijkalibratie van het vrachtverkeer quasi ongewijzigd zijn gebleven. Dit is een logisch 
gevolg van de marginale impact van de vrachtkalibratie op de personenwagenmatrices. 
 
Door de bijkalibratie van het vrachtverkeer zijn er dus slechts heel kleine en 
verwaarloosbare verschillen aan de verplaatsingsmatrices voor het personenverkeer. 
 
Voor het vrachtverkeer worden grotere effecten verwacht, omdat de bijkalibratie enkel 
hiervoor is uitgevoerd. De t-waardes voor het vrachtverkeer geven echter al goede 
resultaten voor bijkalibratie, waardoor op matrixniveau wordt verwacht dat de verschillen 
zeer beperkt zullen zijn. Lokaal, met name ter hoogte van de Scheldekruisingen, kunnen 
de verschillen wel groot zijn ten gevolge van de bijkalibratie. Dit wordt verderop dit 
rapport bekeken (zie analyse van de Scheldekruisingen na bijkalibratie). 
 
De resultaten voor de lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits zijn voorgesteld in de 
figuren 5 t.e.m. 8 in de bijlage. Uit figuur 5 is af te leiden dat de verschillen op celniveau 
voor meer dan 99,9% beperkt blijft tot maximaal 2%. Als men kijkt naar het aantal 
verschillende verplaatsingen (figuur 6), ziet men dat bijna 94% een verschil vertoont van 
maximum 2% ten gevolge van de bijkalibratie. 
 
Figuren 7 en 8 geven een vergelijking van de verdeling naar herkomst en bestemming 
van de lichte vrachtwagens over de verschillende districten. De verschillen na 
bijkalibratie van het licht vrachtverkeer zijn hier beperkt, wat op zich verwacht kon 
worden. 
 
De reeks figuren voor het zware vrachtverkeer ( figuren 9 t.e.m. 12) zijn gelijkaardig aan 
deze voor het lichte vrachtverkeer. Op figuur 9 ziet men dat het verschil op celniveau na 
bijkalibratie van het vrachtverkeer beperkt blijft (maximum 2% verschil t.o.v. 
basisresultaten voor meer dan 99,9% van de cellen). Op het niveau van het aantal 
verplaatsingen (figuur 10) is het verschil t.o.v. de basisresultaten iets groter dan op het 
niveau van het aantal cellen. In 84,2% van de gevallen is dit verschil maximaal 2%. 
 
Figuren 11 en 12 geven de verdeling naar herkomst en bestemming van de zware 
vrachtwagens over de verschillende districten, zowel voor als na de bijkalibratie. De 
verschillen na bijkalibratie van het vrachtverkeer blijven redelijk beperkt. Enkel wat 
betreft de bestemmingen in de haven is het verschil iets groter. 
 
  

p. 5 5 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

2.2.2 Avondspits (17u-18u) 
 
Figuren 13 en 14 geven de mate van wijzigingen aan in de HB-matrices voor de 
personenwagens. Hier ziet men dat slechts 0.1% van de cellen van de 
verplaatsingsmatrices een wijziging vertonen van meer dan 2%. Deze 0.1% van de 
cellen vertegenwoordigen slechts 1.5% van het aantal autoverplaatsingen. D.w.z. dat 
slechts 1.5% van het aantal verplaatsingen een verschil heeft dat groter is dan 2%. Dit 
geeft aan dat de bijkalibratie van het vrachtverkeer slechts een zeer marginale impact 
heeft op de verplaatsingsmatrices voor het personenverkeer. Dit ligt in lijn met de 
resultaten voor de ochtendspits. 
 
Figuren 15 en 16 uit de bijlage tonen de verdeling naar herkomst en bestemming van de 
personenwagens over de verschillende districten. Voor de personenwagens zijn deze na 
bijkalibratie van het vrachtverkeer quasi ongewijzigd gebleven. Dit is een logisch gevolg 
van de marginale impact van de vrachtkalibratie op de personenwagenmatrices. 
 
De verplaatsingsmatrices voor de avondspits zijn net zoals voor de ochtendspits 
nauwelijks veranderd voor de personenwagens. Voor het vrachtverkeer worden grotere 
effecten verwacht, omdat de bijkalibratie hiervoor is uitgevoerd. De t-waardes voor het 
vrachtverkeer geven echter al goede resultaten voor bijkalibratie, waardoor op 
matrixniveau wordt verwacht dat de verschillen zeer beperkt zullen zijn. Lokaal, met 
name ter hoogte van de Scheldekruisingen, kunnen de verschillen groot zijn ten gevolge 
van de bijkalibratie. 
 
Een volgende reeks figuren omvatten de resultaten voor de lichte vrachtwagens tijdens 
de avondspits. Uit figuur 17 is af te leiden dat de verschillen op celniveau voor meer dan 
99,9% beperkt blijft tot maximaal 2%. Als men kijkt naar het aantal verschillende 
verplaatsingen (figuur 18), ziet men dat bijna 94% een verschil vertoont van maximum 
2% ten gevolge van de bijkalibratie. 
 
Figuren 19 en 20 stellen de verdeling naar herkomst en bestemming van de lichte 
vrachtwagens over de verschillende districten voor en dit zowel voor als na de 
bijkalibratie. De verschillen na bijkalibratie van het vrachtverkeer zijn hier beperkt, wat 
op zich in lijn met de verwachtingen ligt. Toch valt hier een lichte afname op naarmate 
de herkomst of bestemming van het lichte vrachtverkeer zich verder van het district 
Centrum bevindt. 
 
De reeks figuren voor het zware vrachtverkeer  (figuren 21 t.e.m. 24) hebben 
overeenkomsten met die van het lichte vrachtverkeer. Op figuur 21 ziet men dat het 
verschil op celniveau na bijkalibratie van het zware vrachtverkeer zeer beperkt is 
(maximum 2% verschil t.o.v. basisresultaten voor meer dan 99,9% van de cellen). Op 
het niveau van het aantal verplaatsingen (figuur 22) is het verschil t.o.v. de 
basisresultaten iets groter dan op het niveau van het aantal cellen.. In 83,9% van de 
gevallen bedraagt dit verschil niet groter dan 2%. 
 
Figuren 23 en 24 geven de verdeling naar herkomst en bestemming van de zware 
vrachtwagens over de verschillende districten (voor en na bijkalibratie). Met name in het 
havengebied ziet men na bijkalibratie een toename van de herkomsten en 
bestemmingen. In de andere districten zijn de verschillen na de bijkalibratie beperkt. 
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2.3 Analyse van de Scheldekruisingen na bijkalibratie 

De bijkalibratie heeft enkel gebruikgemaakt van verkeerstellingen op de 
Scheldekruisingen waar vrachtverkeer toegestaan is. In deze paragraaf wordt het 
Scheldekruisend verkeer, voor en na de bijkalibratie, in detail geanalyseerd. Deze 
analyse behelst naast de totale belastingen ook de verdeling naar herkomst en 
bestemming van het verkeer en de triplengteverdeling van het verkeer in twee 
Scheldekruisingen, met name de Liefkenshoektunnel en Kennedytunnel. 

2.3.1 Ochtendspits (8u-9u) 
 
Figuren 25 t.e.m. 27 geven een overzicht van de wijzigingen van de belastingen van de 
personenwagens ter hoogte van de Scheldekruisingen. Ook hier zijn de verschillen in 
belastingen na bijkalibratie van het vrachtverkeer zeer beperkt. Dit is logisch aangezien 
de bijkalibratie enkel voor het vrachtverkeer heeft plaatsgevonden. De kleine verschillen 
kunnen worden toegewezen aan de verschuiving in vervoerwijze ten gevolge van een 
beperkte wijziging in de autokosten, ten gevolge van een wijziging van het 
vrachtverkeer. In figuur 28 is nagegaan of de bijkalibratie een invloed heeft op de 
hoeveelheid Scheldekruisend verkeer. Hieruit blijkt dat de personenwagens zich vooral 
intern op Rechteroever of intern op Linkeroever verplaatsen en dit wordt niet gewijzigd 
door de bijkalibratie. 
 
De volgende figuren (figuren 29 t.e.m. 33) geven een overzicht van de 
triplengteverdelingen van het autoverkeer in het studiegebied, in de Kennedytunnel en in 
de Liefkenshoektunnel. Ook hier blijven de verschillen, omwille van eerder aangehaalde 
redenen, t.g.v. bijkalibratie van het vrachtverkeer zeer beperkt. 
 
Samengevat kan men dus stellen dat er voor het personenverkeer bijna geen verschillen 
optreden door het bijkalibreren van het vrachtverkeer. 
 
Voor het vrachtverkeer worden grotere lokale wijzigingen verwacht. Zo zijn er op de 
Scheldekruisingen grotere verschillen (figuren 34 t.e.m. 36), wat de bedoeling van de 
bijkalibratie is. Wanneer men echter een meer geaggregeerd resultaat bekijkt (figuur 
37), zoals de absolute hoeveelheid Scheldekruisend verkeer, ziet men duidelijk dat de 
globale verschillen ten gevolge van bijkalibratie van het vrachtverkeer zeer beperkt zijn. 
 
Vervolgens tonen figuren 38 t.e.m. 42 een overzicht van de triplengteverdelingen van het 
lichte vrachtverkeer voor het studiegebied van het provinciaal verkeersmodel Antwerpen, 
in de Kennedytunnel en in de Liefkenshoektunnel. Interessant hierbij is dat de verdeling 
van het verkeer over de verschillende afstandsklasses ongeveer gelijk blijft. Figuur 42 
lijkt een groot verschil voor te stellen, maar wanneer men de schaalverdeling van de Y-as 
bekijkt, ziet men dat het over een beperkt aantal vrachtwagens gaat. Bovendien blijkt uit 
tabel 1 dat de extra belasting in de Liefkenshoektunnel zorgt voor een betere benadering 
van de telgegevens. Dit verschil is dus een bedoeld gevolg van de bijkalibratie. 
 
De belastingen op de Scheldekruisingen voor het zware vrachtverkeer geven grotere 
verschillen (figuren 43 t.e.m. 45). Deze verschillen zorgen ervoor dat de belastingen 
beter aansluiten bij de verkeerstellingen. Ondanks deze lokale verschillen geeft de figuur 
over het globale Scheldekruisend verkeer (figuur 46) duidelijk aan dat de globale 
verschillen ten gevolge van bijkalibratie van het vrachtverkeer zeer beperkt zijn. 
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Vervolgens tonen figuren 47 t.e.m. 51 een overzicht van de triplengteverdelingen van het 
zware vrachtverkeer voor het studiegebied, de Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel. 
Interessant hierbij is dat de verdeling van het verkeer over de verschillende 
afstandsklasses ongeveer gelijk blijft. Net zoals voor het licht vrachtverkeer is er een 
relatief groot verschil voor de LHT richting NL, maar dit resultaat is gewenst door de 
bijkalibratie. 
 

2.3.2 Avondspits (17u-18u) 
 
Voor de avondspits geven figuren 52 t.e.m. 54 een overzicht van de wijzigingen van de 
belastingen ter hoogte van de Scheldekruisingen voor de personenwagens. Ook hier zijn 
de verschillen in belastingen na bijkalibratie van het vrachtverkeer zeer beperkt. Dit is 
logisch aangezien de bijkalibratie enkel voor het vrachtverkeer heeft plaatsgevonden. 
Ook in figuur 55, waar de hoeveelheid van het Scheldekruisend verkeer wordt getoond, 
wordt dit bevestigd. 
 
De volgende figuren (figuren 56 t.e.m. 60) geven een overzicht van de 
triplengteverdelingen van het autoverkeer in het studiegebied, in de Kennedytunnel en in 
de Liefkenshoektunnel. De triplengteverdelingen in het studiegebied blijven quasi 
ongewijzigd. Bij de triplengteverdelingen in de Kennedytunnel worden de triplengtes voor 
de rijrichting Nederland iets groter. In de andere rijrichting is er quasi geen verschil. In 
de Liefkenshoektunnel is er ook een lichte verschuiving in triplengteverdeling richting 
Nederland en wel naar langere trips. In de andere rijrichting blijven de verschillen 
beperkt. De beperkte verschuivingen in de Kennedytunnel en Liefkenshoektunnel zijn een 
logisch gevolg van de bijkalibratie van het vrachtverkeer. Deze bijkalibratie heeft voor 
bepaalde wegsegmenten een wijziging in de vrachtwagenbelasting tot gevolg. Door deze 
wijziging ontstaat er voor deze segmenten een verschuiving in de capaciteitsbenutting 
met als gevolg een wijziging in de autokosten die op hun beurt kunnen leiden tot een 
meer of minderbelasting van het autoverkeer op de wegsegmenten. 
  
Voor de lichte vrachtwagens zijn de belastingen op de Scheldekruisingen eveneens 
onderzocht voor de avondspits (figuren 61 t.e.m. 63). In totaliteit (figuur 63) neemt het 
Scheldekruisend verkeer zeer lichtjes af. In de Westerscheldetunnel en in de 
Liefkenshoektunnel is er een lichte toename van het aantal lichte vrachtwagens, terwijl 
er in de Kennedytunnel en op de Temsebrug een beperkte afname is. Op een meer 
geaggregeerd niveau (figuur 64) ziet men dat de hoeveelheid Scheldekruisende lichte 
vrachtwagens quasi gelijk blijft. 
 
Vervolgens tonen figuren 65 t.e.m. 69 een overzicht van de triplengteverdelingen van het 
lichte vrachtverkeer voor het studiegebied, in de Kennedytunnel en in de 
Liefkenshoektunnel. Interessant hierbij is dat de verdeling van het verkeer over de 
verschillende afstandsklasses ongeveer gelijk blijft, ondanks de verschillen in belasting 
die door de bijkalibratie van het vrachtverkeer optreden. Tabel 1 laat duidelijk zien dat 
de belastingen in de Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel beter worden benaderd na 
bijkalibratie van het vrachtverkeer. 
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De belastingen op de Scheldekruisingen worden voor de zware vrachtwagens 
weergegeven in figuren 70 t.e.m. 72. Richting rechteroever is er een lichte afname na de 
bijkalibratie. Het zware vrachtverkeer in de Liefkenshoektunnel neemt toe terwijl dit in de 
Kennedytunnel afneemt. Richting linkeroever is er in totaliteit een toename van het 
zware vrachtverkeer. Dit extra verkeer verloopt hoofdzakelijk via de Liefkenshoektunnel. 
In totaliteit (figuur 72) neemt het Scheldekruisend zware vrachtverkeer toe t.o.v. de 
basisresultaten. Hierbij is er vooral een toename van het zware vrachtverkeer in de 
Liefkenshoektunnel en een afname in de Kennedytunnel. In figuur 73 is er een meer 
geaggregeerd beeld van het totale verkeer weergegeven. Ook hier ziet men dat het 
totaal oeverkruisend verkeer wat toeneemt. T.o.v. de totale verkeersmassa blijft dit 
echter beperkt.  
 
Vervolgens tonen figuren 74 t.e.m. 78 een overzicht van de triplengteverdelingen van het 
zware vrachtverkeer voor het studiegebied, in de Kennedytunnel en in de 
Liefkenshoektunnel. Interessant hierbij is dat de verdeling van het verkeer over de 
verschillende afstandsklasses ongeveer gelijk blijft, ondanks de verschillen in belasting 
t.o.v. de basisresultaten die zich hier en daar voordoen. 
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3 Validatie van de bijcorrectie voor het toekomstscenario 
BAU 2020 

Op basis van de basismatrices na bijkalibratie van het vrachtverkeer, is er een 
bijcorrectie uitgevoerd op de vrachtmatrices voor het toekomstscenario “Business-as-
Usual 2020” (BAU 2020). 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de bijcorrectie geen onbedoelde wijzigingen in de 
matrices veroorzaakt. Hiervoor wordt nagegaan of de verplaatsingsmatrices niet al te 
sterk gewijzigd worden en dat hierdoor de herkomst-bestemmingspatronen 
scheefgetrokken worden. Daarnaast worden voor de verschillende Scheldekruisingen de 
nieuwe belastingen (na bijcorrectie) in detail vergeleken met de belastingen voor de 
bijcorrectie. 

3.1 Analyse van de wijzigingen aan de verplaatsingsmatrices 

Door de bijcorrectie worden de vrachtwagenmatrices gewijzigd. In deze paragraaf wordt 
voor de individuele cellen van de verplaatsingsmatrices nagegaan in welke mate deze 
veranderd zijn en of deze wijzigingen logisch zijn en niet overdreven. Ook wordt de 
herkomst-bestemmingsverdeling voor en na bijcorrectie onderzocht. 
Deze analyses gebeuren niet alleen voor de vrachtwagenmatrices die bijgecorrigeerd 
werden, maar ook voor de matrices voor de personenwagens. De nieuwe 
vrachtwagenmatrices geven immers aanleiding tot gewijzigde kosten voor het 
personenwagenverkeer, die in het vervoerwijzekeuzeproces zorgen voor gewijzigde 
verplaatsingsmatrices voor de personenwagens. Voor deze laatste matrices wordt 
onderzocht of, zoals verwacht kan worden, de wijzigingen beperkt zijn. 

3.1.1 Ochtendspits (8u-9u) 
 
Figuren 79 en 80 geven de mate van wijzigingen aan in de verplaatsingsmatrices voor de 
personenwagens. Hier ziet men dat slechts 0.1% van de cellen van de 
verplaatsingsmatrices een wijziging vertonen van meer dan 2%. Deze 0.1% van de 
cellen vertegenwoordigen slechts 1% van het aantal autoverplaatsingen. D.w.z. dat 
slechts 1% van het aantal verplaatsingen een verschil heeft dat groter is dan 2%. Dit 
geeft aan dat de bijcorrectie van het vrachtverkeer slechts een zeer marginale impact 
heeft op de verplaatsingsmatrices voor het personenverkeer. Dit is logisch aangezien 
enkel het vervoerwijzekeuzeproces dit verschil veroorzaakt. Dit proces heeft een veel 
kleinere impact dan een eventuele bijcorrectie van de verplaatsingsmatrices voor het 
personenverkeer zou kunnen veroorzaken. 
 
Figuren 81 en 82 uit de bijlage tonen de verdeling naar herkomst en bestemming over de 
verschillende districten voor de personenwagens, zowel voor als na de bijcorrectie van 
het vrachtverkeer. Hierbij zijn dezelfde districten gehanteerd als voor de doorrekeningen 
van het Plan-MER Oosterweelverbinding. De districten zijn voorgesteld in figuur 2 op 
pagina 4. Uit de figuren 81 en 82 in de bijlage blijkt dat de HB-verdeling voor de 
personenwagens na bijcorrectie van het vrachtverkeer quasi ongewijzigd gebleven is. Dit 
is een logisch gevolg van de marginale impact van de vrachtkalibratie op de 
personenwagenmatrices. 
Door de bijcorrectie van het vrachtverkeer zijn er dus slechts heel kleine en 
verwaarloosbare verschillen aan de verplaatsingsmatrices voor het personenverkeer. 
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De resultaten voor de lichte vrachtwagens tijdens de ochtendspits zijn voorgesteld in de 
figuren 83 t.e.m. 86 in de bijlage. Uit figuur 83 is af te leiden dat de verschillen op 
celniveau voor meer dan 99,9% beperkt blijven tot maximaal 2%. Als men kijkt naar het 
aantal verschillende verplaatsingen (figuur 84), ziet men dat bijna 95% een verschil 
vertoont van maximum 2% ten gevolge van de bijcorrectie. Figuren 85 en 86 laten de 
verdeling naar respectievelijk herkomsten en bestemmingen zien. De verschillen die 
optreden door de bijcorrectie van het vrachtverkeer zijn iets groter dan de verschillen die 
zijn vastgesteld bij de personenwagens. De verschillen blijven echter uiterst beperkt, wat 
volledig in lijn met de verwachtingen ligt. 
 
De reeks figuren voor het zware vrachtverkeer zijn in de bijlage opgenomen (figuur 87 
t.e.m. 90). Op figuur 87 ziet men dat het verschil op celniveau na bijkalibratie van het 
vrachtverkeer beperkt blijft (maximum 2% verschil t.o.v. basisresultaten voor meer dan 
99,9%). Ook op het niveau van het aantal verplaatsingen (figuur 88) blijft het verschil 
t.o.v. de basisresultaten beperkt. In 88.4% van de gevallen bedraagt dit verschil niet 
meer dan 2%. Vervolgens laten figuren 89 en 90 de verdeling naar respectievelijk 
herkomsten en bestemmingen zien. De verschillen die optreden door de bijcorrectie van 
het vrachtverkeer zijn het grootst bij het zware vrachtverkeer. Deze verschillen blijven 
echter volledig binnen de verwachting, aangezien het nog steeds om een marginale 
afwijking gaat. 

3.1.2 Avondspits (17u-18u) 
 
Figuren 91 en 92 geven de mate van wijzigingen aan in de verplaatsingsmatrices voor de 
personenwagens. Hier ziet men dat slechts 0.1% van de cellen van de 
verplaatsingsmatrices een wijziging vertonen van meer dan 2%. Deze 0.1% van de 
cellen vertegenwoordigen slechts 1,6% van het aantal autoverplaatsingen. D.w.z. dat 
slechts 1,6% van het aantal autoverplaatsingen een verschil heeft dat groter is dan 2%. 
Dit geeft aan dat de bijcorrectie van het vrachtverkeer slechts een zeer marginale impact 
heeft op de verplaatsingsmatrices voor het personenverkeer. Dit is logisch aangezien 
enkel het vervoerwijzekeuzeproces dit verschil veroorzaakt. Dit proces heeft een veel 
kleinere impact dan een eventuele bijcorrectie van de verplaatsingsmatrices voor het 
personenverkeer zou kunnen veroorzaken. 
 
Figuren 93 en 94 uit de bijlage tonen de verdeling naar herkomst en bestemming over de 
verschillende districten voor de personenwagens, zowel voor als na de bijcorrectie van 
het vrachtverkeer. Hierbij zijn de eerder vermelde districten gehanteerd (cfr. figuur 2 op 
pagina 4). Uit de figuren in de bijlage blijkt dat de HB-verdeling voor de personenwagens 
na bijcorrectie van het vrachtverkeer quasi ongewijzigd gebleven is. Dit is een logisch 
gevolg van de marginale impact van de vrachtkalibratie op de personenwagenmatrices. 
Door de bijcorrectie van het vrachtverkeer zijn er dus slechts heel kleine en 
verwaarloosbare verschillen aan de verplaatsingsmatrices voor het personenverkeer. 
 
  

p. 11 11 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

De resultaten voor de lichte vrachtwagens tijdens de avondspits zijn voorgesteld in de 
figuren 95 t.e.m. 98 in de bijlage. Uit figuur 95 is af te leiden dat de verschillen op 
celniveau beperkt blijven tot maximaal 2% voor meer dan 99,9% van de cellen. Als men 
kijkt naar het aantal verschillende verplaatsingen (figuur 96), ziet men dat bijna 95% 
een verschil vertoont van maximum 2% ten gevolge van de bijcorrectie. Figuren 97 en 
98 laten de verdeling naar respectievelijk herkomsten en bestemmingen zien. De 
verschillen die optreden door de bijcorrectie van het vrachtverkeer zijn iets groter dan de 
verschillen die zijn vastgesteld bij de personenwagens. De verschillen blijven echter 
uiterst beperkt, wat volledig in lijn met de verwachtingen ligt. 
 
De reeks figuren voor het zware vrachtverkeer zijn in de bijlage opgenomen (figuur 99 
t.e.m. 102). Op figuur 99 ziet men dat het verschil op celniveau na bijkalibratie van het 
vrachtverkeer beperkt blijft (maximum 2% verschil t.o.v. basisresultaten voor meer dan 
99,9% van de cellen). Ook op het niveau van het aantal verplaatsingen (figuur 100) blijft 
het verschil t.o.v. de basisresultaten binnen de perken. In 88.3 procent van de gevallen 
is dit verschil niet groter dan 2%. Vervolgens laten figuren 101 en 102 de verdeling naar 
respectievelijk herkomsten en bestemmingen zien. De verschillen die optreden door de 
bijcorrectie van het vrachtverkeer zijn het grootst bij het zware vrachtverkeer. Echter 
blijven deze verschillen volledig binnen de verwachting aangezien het nog steeds om een 
marginale afwijking gaat. 

3.2 Analyse van de Scheldekruisingen na bijcorrectie 

Op basis van de basismatrices na bijkalibratie van het vrachtverkeer, is er een 
bijcorrectie uitgevoerd op de vrachtmatrices voor het toekomstscenario BAU 2020. In 
deze paragraaf wordt het Scheldekruisend verkeer, voor en na de bijcorrectie, in detail 
geanalyseerd. Deze analyse behelst naast de totale belastingen ook de verdeling naar 
herkomst en bestemming van het verkeer en de triplengteverdeling van het verkeer in 
twee Scheldekruisingen: Liefkenshoektunnel en Kennedytunnel. De triplengteverdeling 
van het verkeer in de Kennedytunnel zal echter enkel worden gegeven voor het 
personenverkeer aangezien er in de BAU 2020 een vrachtverbod van toepassing is in de 
Kennedytunnel (het vrachtverkeer heeft t.o.v. de basistoestand 2009 een nieuw 
alternatief via de Oosterweelverbinding). 

3.2.1 Ochtendspits (8u-9u) 
 
Figuren 103 t.e.m. 105 geven een overzicht van de wijzigingen van de belastingen ter 
hoogte van de Scheldekruisingen. De verschillen in belastingen na bijcorrectie van het 
vrachtverkeer zijn zeer beperkt. Dit is logisch aangezien de bijcorrectie enkel voor het 
vrachtverkeer heeft plaatsgevonden. De kleine verschillen kunnen worden toegewezen 
aan de verschuiving in vervoerwijze, ten gevolge van een beperkte wijziging in de 
autokosten. In figuur 106 is nagegaan of de bijcorrectie een invloed heeft op de 
hoeveelheid Scheldekruisend verkeer. Hieruit blijkt dat de personenwagens zich vooral 
intern op Rechteroever of intern op Linkeroever verplaatsen en dit wijzigd niet door de 
bijcorrectie. 
 
De volgende figuren (figuren 107 t.e.m. 111) geven een overzicht van de 
triplengteverdelingen van het autoverkeer in het studiegebied, in de Kennedytunnel en in 
de Liefkenshoektunnel. Ook hier blijven de verschillen, omwille van eerder aangehaalde 
redenen, t.g.v. bijcorrectie van het vrachtverkeer zeer beperkt.  
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Samengevat kan men dus stellen dat er voor het personenverkeer bijna geen verschillen 
optreden door het bijcorrigeren van het vrachtverkeer. 
 
Voor het vrachtverkeer worden grotere wijzigingen verwacht. Zo zijn er op de 
Scheldekruisingen grotere lokale verschillen (figuren 112 t.e.m. 114), wat de bedoeling 
van de bijcorrectie is. Wanneer men echter een meer geaggregeerd resultaat bekijkt 
(figuur 115), zoals de absolute hoeveelheid Scheldekruisend verkeer, ziet men duidelijk 
dat de globale verschillen ten gevolge van bijcorrectie van het vrachtverkeer zeer 
beperkt zijn. 
 
Vervolgens tonen figuren 116 t.e.m. 118 een overzicht van de triplengteverdelingen van 
het lichte vrachtverkeer voor het studiegebied van het provinciaal verkeersmodel 
Antwerpen en in de Liefkenshoektunnel. Interessant hierbij is dat de verdeling van het 
verkeer over de verschillende afstandsklasses ongeveer gelijk blijft. Figuur 117 lijkt een 
groot verschil voor te stellen, maar wanneer men de schaalverdeling van de Y-as bekijkt, 
ziet men dat het over een beperkt aantal vrachtwagens gaat.  
 
De belastingen op de Scheldekruisingen voor het zware vrachtverkeer geven grotere 
verschillen (figuren 119 t.e.m. 121), maar gezien de verbetering die voor de 
basistoestand 2009 tot stand kwam, is dit een verwacht effect dat ook naar het 
toekomstscenario BAU 2020 toe is doorgetrokken. Ook de figuur over het globale 
Scheldekruisend verkeer (figuur 122), toont duidelijk dat de verschillen ten gevolge van 
bijcorrectie van het vrachtverkeer zeer beperkt zijn. 
 
Vervolgens tonen figuren 123 t.e.m. 125 een overzicht van de triplengteverdelingen van 
het zware vrachtverkeer voor het studiegebied en de Liefkenshoektunnel. Interessant 
hierbij is dat de verdeling van het verkeer over de verschillende afstandsklasses 
ongeveer gelijk blijft. Net zoals voor het licht vrachtverkeer is er een relatief groot 
verschil voor de LHT, maar dit resultaat is gewenst door de bijcorrectie (zoals voor de 
huidige toestand bleek door een vergelijking met de tellingen). 

3.2.2 Avondspits (17u-18u) 
 
Voor de avondspits geven figuren 126 t.e.m. 128 een overzicht van de wijzigingen van 
de belastingen ter hoogte van de Scheldekruisingen voor de personenwagens. Ook hier 
zijn de verschillen in belastingen na bijcorrectie van het vrachtverkeer zeer beperkt. Dit 
is logisch aangezien de bijcorrectie enkel voor het vrachtverkeer heeft plaatsgevonden. 
Ook in figuur 129, waar de omvang van het Scheldekruisend verkeer wordt getoond, 
wordt dit bevestigd. 
 
De volgende figuren (figuren 130 t.e.m. 134) geven een overzicht van de 
triplengteverdelingen van het autoverkeer in het studiegebied, in de Kennedytunnel en in 
de Liefkenshoektunnel. De triplengteverdelingen in het studiegebied blijven quasi 
ongewijzigd. Bij de triplengteverdelingen in de Liefkenshoektunnel en de Kennedytunnel 
treden zeer lichte verschuiving op. Deze zijn een logisch gevolg van de bijcorrectie van 
de vrachtmatrices, dewelke indirect een lichte invloed op het autoverkeer uitoefenen ten 
gevolge van kostenverschuivingen. 
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Voor de lichte vrachtwagens zijn de belastingen op de Scheldekruisingen eveneens 
onderzocht voor de avondspits (figuren 135 t.e.m. 137). In totaliteit (figuur 137) neemt 
het Scheldekruisend verkeer zeer lichtjes af. In de Westerscheldetunnel en in de 
Liefkenshoektunnel is er een lichte toename van het aantal lichte vrachtwagens, terwijl 
er bij de overige Scheldekruisingen beperkte afnames zijn. Op een meer geaggregeerd 
niveau (figuur 138) ziet men dat de hoeveelheid Scheldekruisend verkeer weinig verschilt 
op gebied van verkeersbelasting. 
 
Vervolgens tonen figuren 139 t.e.m. 141 een overzicht van de triplengteverdelingen van 
het lichte vrachtverkeer voor het studiegebied en de Liefkenshoektunnel. Interessant 
hierbij is dat de verdeling van het verkeer over de verschillende afstandsklasses 
ongeveer gelijk blijft. 
 
De belastingen op de Scheldekruisingen worden voor de zware vrachtwagens 
weergegeven in figuren 142 t.e.m. 144. Richting rechteroever is er een lichte afname na 
de bijcorrectie. Richting linkeroever is er in totaliteit een toename van het zware 
vrachtverkeer. Dit extra verkeer verloopt hoofdzakelijk via de Liefkenshoektunnel. In 
totaliteit (figuur 144) neemt het Scheldekruisend zware vrachtverkeer toe t.o.v. de 
resultaten voor bijcorrectie. In figuur 145 is er een meer geaggregeerd beeld van het 
totale verkeer weergegeven. Ook hier ziet men dat het totaal oeverkruisend verkeer wat 
toeneemt. T.o.v. de totale verkeersmassa blijft dit echter beperkt.  
 
Vervolgens tonen figuren 146 t.e.m. 148 een overzicht van de triplengteverdelingen van 
het zware vrachtverkeer voor het studiegebied en de Liefkenshoektunnel. Interessant 
hierbij is dat de verdeling van het verkeer over de verschillende afstandsklasses 
ongeveer gelijk blijft, ondanks de verschillen in belasting t.o.v. de resultaten voor 
bijcorrectie die zich hier en daar voordoen. 
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4 Conclusies  

Over het algemeen kan er worden geconcludeerd dat de bijkalibratie van het 
vrachtverkeer leidt tot een verbetering van de resultaten uit het provinciaal 
verkeersmodel Antwerpen versie 3.6.1. 
 
In eerste instantie vallen de betere benaderingen van de observaties van het 
vrachtverkeer ter hoogte van de Scheldekruisingen op. 
Wanneer er vervolgens wordt gekeken naar de effecten op de matrices, blijkt duidelijk 
dat dit slechts op een zeer beperkt aantal matrixcellen een invloed heeft (en dus niet de 
hele matrix scheeftrekt), hetgeen duidt op een stabiel verkeersmodel.  
Dit wordt telkens bevestigd in de herkomst- en bestemmingsverdeling over de 
verschillende districten, waaruit blijkt dat de verschillen tussen de resultaten voor de 
bijkalibratie en na de bijkalibratie hooguit marginaal zijn. Verschillen die hier optreden 
zijn groter bij het vrachtverkeer. Dit is logisch aangezien de effecten hier rechtstreeks 
optreden (door de bijkalibratie van het vrachtverkeer), terwijl dit voor het 
personenverkeer indirect is (ten gevolge van kostenwijzigingen). 
Wanneer verder in detail wordt gekeken naar de Scheldekruisingen, blijkt dat de 
vastgestelde verschillen verklaarbaar en logisch zijn (de vrachttellingen worden immers 
beter benaderd). Dit patroon is op een logische wijze ook te zien in het toekomstscenario 
BAU 2020. Ook de verdeling van de hoeveelheid Scheldekruisend verkeer versus het 
intra-linkeroever en intra-rechteroever verkeer blijft telkens stabiel, wat op zich een 
bevestiging is dat de bijkalibratie niet leidt tot een scheeftrekking van de resultaten. 
Tot slot zijn er nog de triplengteverdelingen die op zeer logische wijze reageren op de 
bijkalibratie. Zo zijn de verschillen voor het hele studiegebied beperkt en treden er op de 
Scheldekruisingen soms grotere verschillen op (wat de bedoeling is). 
 
Het is aangewezen dat de nieuwe vrachtwagenmatrices die bekomen zijn door deze 
bijkalibratie, gebruikt worden bij de doorrekeningen voor fase 4 van het Plan-MER 
Oosterweelverbinding. 
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