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1 Inleiding 

In deze nota wordt de methodiek toegelicht die gebruikt wordt om de belastingen 
berekend met  van de provinciale verkeersmodellen (voor een aantal individuele uren) op 
te hogen naar etmaal-, dagdeel- of jaarbelastingen. Voor de berekeningen van geluid en 
emissies zijn de individuele uurbelastingen immers niet geschikt als invoergegevens. De 
uitgewerkte methodiek geldt niet alleen voor het gemotoriseerd privéverkeer 
(personenauto’s, lichte en zware vrachtwagens), maar kan ook toegepast worden voor 
het ophogen van de belastingen voor het openbaar vervoer. 

De huidige modelstructuur van de provinciale verkeersmodellen is gebaseerd op 
individuele uurmodellering. Deze aanpak zal verkeersmodellering op dagbasis bijgevolg 
niet ondersteunen. Daarom wordt een techniek toegepast waarbij individuele 
uurbelastingen gecombineerd en opgehoogd worden naar de totale wegvakbelastingen 
voor de vereiste periodes. 

Doorrekeningen in het kader van een MER-procedure gebeuren voor de 6 mogelijke 
modelperiodes, namelijk een aantal uren van een gemiddelde werkweekdag. Meer 
specifiek gaat het om 2 ochtendspitsuren (7u-8u en 8u-9u), een middaguur (12u-13u), 
een namiddaguur (15u-16u) en 2 avondspitsuren (16u-17u en 17u-18u). Deze 6 uren 
zijn tevens de uren waarvoor De Lijn cordontellingen in het basisjaar 2009 uitgevoerd 
heeft. 

Voor milieuberekeningen wordt vaak de effectieve snelheid voor bepaalde dagdelen 
opgevraagd. In de ophogingsmethodiek die ontwikkeld is, wordt hier ook de nodige 
aandacht aan geschonken. Concreet wordt voor de beschouwde dagdelen de 
(congestie)snelheid berekend op basis van de berekende (congestie)snelheden van de 
zes bovenvermelde modelperiodes. Tenslotte kunnen met deze methodiek de 
geëxtrapoleerde etmaalbelastingen opgehoogd worden naar jaarbelastingen. 

In hoofdstuk 2 van deze nota wordt beknopt beschreven welke modelinstrumenten 
gebruikt zijn om deze methodologie uit te werken en toe te passen. Vervolgens worden 
de principes van de ophogingsmethodiek zelf toegelicht in hoofdstuk 3. In het laatste 
hoofdstuk wordt een eerste toepassing ervan besproken, alsook de hiervoor ontwikkelde 
applicatie. 
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2 Modelinstrumentarium 

Er is een compacte modelapplicatie ontworpen en geïmplementeerd die terugvalt op 
resultaten en inzichten van twee bestaande modelinstrumenten: 

• De toegedeelde resultaatnetwerken vanuit de provinciale verkeersmodellen, 
met daarin voor aparte modeluren de gedetailleerde wegvakbelastingen voor de 
attributen die opgehoogd zullen worden (personenauto, lichte en zware 
vrachtwagens, trein, tram en bus). Dit modelinstrument, met onder andere de 
gehanteerde toedelingstechniek, wordt uitvoerig beschreven in de volgende nota: 

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVer
keersmodellen/Versie3.6/Opbouw_MM_versie3.6.1.pdf 

De gebruikte resultaatnetwerken zijn deze voor de basistoestand 2009; hierbij 
wordt een gemiddelde werkdagsituatie beschouwd. 

• Combinatieregels om afzonderlijke uren samen te stellen tot bredere periodes 
volgen uit deelresultaten vanuit het propagatiemodel PROMOVIA. Kort 
samengevat combineert PROMOVIA gebiedsdekkende belastingen vanuit het 
verkeersmodel met beschikbare verkeerstellingen op een (beperkt) aantal 
wegvakken. 
PROMOVIA vertrekt van de bovenvermelde resultaatnetwerken en zal op basis 
hiervan de uurbelastingen propageren naar een verkeersvolume voor eender welk 
tijdsinterval. Dit kan gebeuren voor een dagdeel of een volledige dag van een 
specifieke datum binnen het jaar 2009 of voor meerdere specifieke dagen, die dan 
uitgemiddeld kunnen worden om beter aan te sluiten bij de gemiddelde 
werkdagsituatie die gehanteerd wordt voor de provinciale verkeersmodellen. 
Voor een volledige beschrijving van dit propagatiemodel wordt verwezen naar de 
volgende nota: 

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Ve
rsie1/Opbouw_PROMOVIA_versie1.1.pdf 

Voor de ophoging van de belastingen voor het openbaar vervoer kan PROMOVIA niet 
gebruikt worden. Hiertoe worden generieke ophoogcijfers gebruikt die afgeleid zijn uit 
statistieken van de betrokken vervoersmaatschappijen (jaarrapporten, …). 

In de ontwikkelde modelapplicatie worden in eerste instantie de benodigde 
ophoogfactoren berekend. Vervolgens worden deze toegepast op de wegvakbelastingen 
voor de beschikbare modelperiodes, zodat de ophoging naar de gewenste tijdsperiodes 
kan gebeuren. In het volgende hoofdstuk worden de principes van de methodologie 
toegelicht. 
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3 Methodiek 

Voor het gemotoriseerd verkeer gebeurt de ophoging gefaseerd. Hierbij zullen eerst vijf 
aparte dagdelen afgeleid worden uit de beschikbare modelperiodes (7u-8u, 8u-9u, 12u-
13u, 15u-16u, 16u-17u en 17u-18u). Deze werkwijze heeft als voordeel dat de indeling 
naar dagdelen voor diverse toepassingen één-op-één overgenomen kan worden. Verder 
is het aangewezen dat berekeningen van de afwikkelingsniveaus (of Level of Service) 
voor deze aparte dagdelen gebeuren i.p.v. een gemiddelde te berekenen voor de totale 
dag. Dit is vooral van belang bij Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s). Bij 
dergelijke studies worden immers vervoersbaten in rekening gebracht die afgeleid 
kunnen worden uit deze afwikkelingsniveaus. 

In tabel 1 wordt deze opdeling naar dagdelen geïllustreerd. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen 5 afzonderlijke dagdelen, namelijk de ochtendspits van 7u tot 10u, de 
restdag van 10u tot 16u, de avondspits van 16u tot 19u, de avond van 19u tot 23u en 
de nacht van 23 tot 7u. De dagdelen zelf worden benoemd door de respectievelijke 
afkortingen OSP, RST, ASP, EVE en NCH. 

 

Tabel 1: Voorstelling van de dagdelen en de representatieve uren 

De aparte dagdelen zelf zijn van wisselende duur, OSP en ASP tellen elk 3 uren, RST 
omvat de 6 uren tussen de twee spitsen, EVE telt 4 uren en NCH omvat de overige 
8 uren van een etmaal. 

Uur Dagdeel Combinatie
0-1
1-2 Nacht
2-3 (NCH) - 8
3-4 12-13
4-5
5-6
6-7
7-8 Ochtendspits 7-8
8-9 (OSP) - 3 8-9
9-10

10-11
11-12
12-13 Restdag 12-13
13-14 (RST) - 6
14-15
15-16 15-16
16-17 Avondspits 16-17
17-18 (ASP) - 3 17-18
18-19
19-20
20-21 Avond 12-13
21-22 (EVE) - 4
22-23
23-24
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In deze tabel is voor ieder dagdeel weergegeven welk(e) uur/uren ervoor representatief 
is/zijn. Voor zowel ochtend- als avondspits worden telkens 2 van de 3 vereiste uren 
direct door het verkeersmodel aangereikt. Het dagdeel restdag heeft voor 2 van de in 
totaal 6 uren ook rechtstreeks invoer uit het verkeersmodel. Voor de dagdelen avond en 
nacht is er geen rechtstreekse invoer beschikbaar. 

Het is duidelijk dat de representatieve uren maatgevend zijn voor de dagdelen die ze 
moeten voorstellen: de resultaten van beide modeluren 7u-8u en 8u-9u worden gebruikt 
om het dagdeel OSP van 7u tot 10u te berekenen. Door het gebruik van de resultaten 
van de beide modeluren 7u-8u en 8u-9u bij de berekening van het dagdeel OSP, zal de 
ophoogfactoor ongeveer half zo groot zijn als wanneer het resultaat van slechts één uur 
gebruikt zou worden. Het is dus aangewezen om zoveel mogelijk berekende 
wegvakbelastingen voor de individuele modelperiodes te gebruiken bij de berekening van 
de verschillende dagdelen, dit verkleint het risico op ruis en verkleint de foutenmarge bij 
het ophogen. 

Voor de dagdelen avond en nacht wordt geopteerd om het modeluur 12u-13u als 
maatgevend te beschouwen, aangezien de wegvakbelastingen voor de overige 
modelperiodes een te grote kans op beïnvloeding door congestie kennen. In een ideale 
uitbreiding zou het aangewezen zijn om ook een avonduur, bijvoorbeeld 20-21u, 
rechtstreeks in het verkeersmodel door te rekenen, maar dit vergt verdere inspanningen 
in de verzameling van representatieve en betrouwbare telgegevens (vooral voor 
openbaar vervoer). Dit is momenteel niet mogelijk, vandaar de keuze om de 
modelperiode 12u-13u te gebruiken. 

In paragraaf 3.1 wordt de ophogingsmethodiek voor het gemotoriseerd verkeer 
besproken, hierbij worden eerst de ophoogfactoren berekend die vervolgens gefaseerd 
toegepast worden om de ophoging naar de verschillende beschouwde tijdsperiodes uit te 
voeren. Vervolgens wordt beschreven op welke manier de (congestie)snelheden voor de 
vijf dagdelen berekend worden. 

De ophoging van de OV-belastingen gebeurt door het generiek toepassen van een aantal 
ophoogcijfers afgeleid uit beschikbare vervoersstatistieken van de OV-maatschappijen. 
Deze ophoging is beperkt tot etmaal- en jaarbelastingen en wordt besproken in 
paragraaf 3.3. 

3.1 Ophoging van de wegvakbelastingen voor het gemotoriseerd verkeer 

Bij de ophoging voor het gemotoriseerd verkeer (personenauto’s, lichte en zware 
vrachtwagens) wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de lokale situatie en 
netwerkkenmerken voor het studiegebied van het bestudeerde project. De 
ophogingsmethodiek die door het Verkeerscentrum ontwikkeld is, biedt de mogelijkheid 
om voor ieder individueel (bestaand) wegvak unieke ophoogfactoren te berekenen en 
deze eventueel toe te passen. 
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Voor nieuwe wegvakken (t.o.v. de basistoestand 2009) kunnen dergelijke unieke 
ophoogfactoren niet berekend worden. Hiervoor moet er teruggegrepen worden naar een 
andere werkwijze die in het verleden voor enkele MER’s toegepast is. In 2008-2009 is er 
door middel van een tijdreeksanalyse onderzocht of er een verband is tussen de 
verschillende wegvakkenmerken en de te gebruiken ophoogfactor. Hieruit bleek dat 
slechts een beperkt aantal wegvakkenmerken onderscheidend waren: het linktype, de 
urbanisatiegraad en het aantal rijstroken. Uiteindelijk bleek het mogelijk om alle 
wegvakken in te delen in 11 categorieën. Voor deze categorieën worden zogenaamde 
generieke ophoogfactoren berekend. Deze ophoogfactoren kunnen rechtstreeks 
toegepast worden op de nieuwe wegvakken. 

Uit een analyse van de unieke ophoogfactoren blijkt verder dat deze soms onlogische 
waarden hebben, namelijk (te) klein of (te) groot. Voor toepassingen in het kader van 
MER-procedures wordt daarom een gemengde ophoging toegepast op de wegvakken die 
onveranderd zijn t.o.v. de basistoestand 2009, waarbij er uitgemiddeld wordt tussen de 
unieke en de generieke ophoogfactor. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 3.1.2. 

Voor sommige studies is een andere methodiek te overwegen. Hierbij kunnen specifieke 
ophoogfactoren berekend worden die beter aansluiten bij de studie waarvoor de 
ophoging moet gebeuren. Bij de standaardmethodiek voor MKBA’s die onlangs uitgewerkt 
is, wordt deze richtlijn ook expliciet opgelegd. Een ander voorbeeld waarbij zo’n 
specifieke aanpak toegepast wordt, is de berekening van het aantal voertuigen door de 
Scheldekruisingen in Antwerpen. Hierbij wordt bij de berekening van de specifieke 
ophoogfactoren enkel rekening gehouden met de belastingen in de Scheldekruisingen. 
Indien zo’n specifieke ophoging toegepast wordt, moet deze verantwoord worden. In dat 
geval zal de in deze nota beschreven ophogingstool de unieke en generieke 
ophoogfactoren berekenen en dienen de specifieke ophoogfactoren hieruit afgeleid te 
worden. 

3.1.1 Berekening van de benodigde ophoogfactoren 

a) Unieke ophoogfactoren 

Gegeven de opdeling naar 5 dagdelen is het zaak om voor het basisjaar 2009 de unieke 
ophoogfactoren te bepalen op basis van de wegvakbelastingen van de zes beschouwde 
modelperiodes afkomstig uit het overeenstemmende provinciaal verkeersmodel. 
Daarnaast moeten voor de 5 dagdelen overeenstemmende wegvakbelastingen afgeleid 
worden. Deze wegvakbelastingen per dagdeel worden berekend door middel van het 
propagatiemodel PROMOVIA. Deze toepassing kan de resultaten voor elk netwerkmodel 
met basisjaar 2009 propageren naar elke gewenste periode, waarbij deze vergeleken 
worden met een gevalideerde set van verkeerstellingen. In de voorgestelde aanpak 
wordt voor oktober 2009 een selectie van 6 representatieve dinsdagen en donderdagen 
met PROMOVIA berekend. 

Deze verrijkte resultaten bevatten voor elk van de 5 dagdelen en voor alle wegvakken uit 
het netwerk de totale wegvakbelasting voor personenwagens, zware en lichte 
vrachtwagens over de duur van het dagdeel zelf. Ter controle vormt de som van de 
wegvakbelastingen van de vijf dagdelen opnieuw de totale wegvakbelasting voor één 
dag. 

  

p. 5 5 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Gegeven de door PROMOVIA berekende wegvakbelastingen per dagdeel en de door het 
provinciaal verkeersmodel aangereikte wegvakbelastingen voor de zes modelperiodes, 
kunnen de nodige ophoogfactoren voor personenauto’s, zware en lichte vrachtwagens 
berekend worden met de regel van drie. Initieel wordt voor de basistoestand 2009 per 
wegvak, voertuigtype en dagdeel een unieke ophoogfactor berekend, rekening 
houdende met de voor dat dagdeel representatieve modeluren: 

f DD,vt = Volume DD,vt / (Σ Volume modeluur,vt) 
In deze ophoogfactor slaat DD op dagdeel en vt op voertuigtype waarvoor de 
ophoogfactor toegepast moet worden. Aan de hand van een voorbeeld wordt dit verder 
toegelicht. Indien voor wegvak A voor de modelperiode 7u-8u de wegvakbelasting gelijk 
is aan 1.250 personenwagens en voor de modelperiode 8u-9u 1.400 personenwagens, 
blijkt uit PROMOVIA dat voor dit wegvak de wegvakbelasting voor het dagdeel OSP gelijk 
is aan 4.300 personenwagens. Door een eenvoudige berekening, komt de unieke 
ophoogfactor voor dat wegvak en voor de personenauto’s op 1,623 
(=4300/(1250+1400)). 

b) Generieke ophoogfactoren 

Indien de unieke ophoogfactor voor een bepaald wegvak, dagdeel en voertuigtype niet 
kan berekend worden, wordt hiermee bij de eigenlijke toepassing rekening gehouden en 
zal een generieke ophoogfactor berekend en toegepast worden. Na de berekening van de 
unieke ophoogfactoren voor alle wegvakken worden de generieke ophoogfactoren 
berekend. Aan de hand van een aantal wegvakkarakteristieken worden alle wegvakken 
ingedeeld in 11 categorieën. Deze opdeling levert onderscheidende generieke 
ophoogfactoren per dagdeel en voertuigtype op en is afgeleid van een regressie-analyse 
uitgevoerd op basis van de resultaten van de provinciale verkeersmodellen (versie 
3.5.3(+)). 

In onderstaande tabel wordt de definitie van deze categorieën voorgesteld. Hierbij spelen 
de volgende wegvakkarakteristieken een rol: linktype, aantal rijstroken en de 
urbanisatiegraad. 

 
Tabel 2: Indeling van de wegvakken 

  

Categorie Linktype
1 1
2 1
3 2
4 3 of 4
5 5 of 6
6 7
7 7
8 7
9 8

10 8
11 8

landelijk
urbaan

suburbaan
niet relevant

Urbanisatiegraad
niet relevant
niet relevant
niet relevant
niet relevant
niet relevant

urbaan

landelijk

niet relevant
niet relevant
niet relevant
niet relevant

suburbaan

maximaal 2
niet relevant
niet relevant
niet relevant
niet relevant

Aantal rijstroken
meer dan 2
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Samengevat kunnen de 11 categorieën als volgt benoemd worden: 

1. A-weg met meer dan 2 rijstroken; 
2. A-weg met 1 of 2 rijstroken; 
3. Op- en afrit, complex, verkeerswisselaar; 
4. Nx(x) genummerde weg; 
5. Nxxx genummerde weg; 
6. Ontsluitende lokale weg in urbane omgeving; 
7. Ontsluitende lokale weg in suburbane omgeving; 
8. Ontsluitende lokale weg in landelijke omgeving; 
9. Lokale weg in urbane omgeving; 
10. Lokale weg in suburbane omgeving; 
11. Lokale weg in landelijke omgeving. 

Voor ieder van deze categorieën worden op deze manier generieke ophoogfactoren 
berekend. Hierbij wordt niet alleen onderscheid gemaakt naar het beschouwde dagdeel, 
maar ook naar het voertuigtype. In het vervolg van deze nota wordt de generieke 

ophoogfactor voorgesteld als g DD,vt. Hierbij slaat DD op dagdeel en vt op voertuigtype. 

Ter illustratie volgt in onderstaande tabel een overzicht van de berekende generieke 
ophoogfactoren, opgesplitst per dagdeel, voertuigtype en wegcategorie voor het 
provinciaal verkeersmodel Antwerpen, basistoestand 2009. De tabellen met 
ophoogfactoren voor de andere provinciale verkeersmodellen zijn opgenomen in de 
bijlage. 

 

Tabel 3: Generieke ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel Antwerpen (ophoging naar 
dagdelen) 

Uit de tabel volgt bijvoorbeeld dat voor een autosnelweg met 2 rijstroken 
(wegcategorie 2), een generieke ophoogfactor van 1,550 gebruikt moet worden voor 
personenwagens om vertrekkend van de som van de berekende wegvakbelastingen voor 
7u-8u en 8u-9u de wegvakbelasting voor het dagdeel ochtendspits te berekenen. Deze 
tabel bevestigt een aantal gekende fenomenen, zoals het feit dat vrachtwagens de 
spitsperiodes in Antwerpen meer proberen te vermijden dan personenwagens. Het gevolg 
hiervan is dat voor het dagdeel restdag voor vrachtwagens een hogere ophoogfactor 
geldt dan voor de personenwagens. Beide spitsen zijn ‘breder’ op autosnelwegen dan op 
het onderliggende wegennet. 

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.407 1.550 1.510 1.165 1.324 1.219 1.251 1.299 1.346 1.121 1.022
RST 2.999 3.070 3.156 2.413 2.884 2.720 2.665 2.740 2.978 2.485 2.038
ASP 1.535 1.563 1.508 1.210 1.353 1.352 1.259 1.308 1.396 1.153 0.974
EVE 3.186 2.941 3.332 2.403 4.555 8.427 5.190 4.580 10.810 4.955 2.830
NCH 2.303 2.246 2.665 1.645 3.073 4.437 3.522 3.192 5.871 3.036 2.167

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.802 1.915 1.907 1.542 1.873 2.067 1.752 1.835 2.008 1.690 1.327
RST 3.212 3.679 3.690 2.810 3.648 3.953 3.602 3.590 4.019 3.175 2.891
ASP 1.612 1.727 1.621 1.265 1.511 1.693 1.540 1.641 1.697 1.414 1.166
EVE 1.678 1.709 2.248 1.767 2.541 3.003 2.017 1.750 3.140 1.859 1.735
NCH 3.049 2.833 4.138 2.516 4.050 5.198 3.938 2.740 5.362 3.011 1.794

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.916 1.697 1.942 1.945 2.339 2.329 2.473 2.235 2.374 2.220 1.670
RST 3.714 3.402 3.725 3.187 4.807 4.842 4.674 4.255 4.677 4.296 3.432
ASP 1.820 1.513 1.714 1.918 2.220 1.908 2.367 2.110 2.125 2.311 1.544
EVE 1.072 1.013 1.442 1.726 2.779 1.964 2.613 2.260 2.156 2.151 1.680
NCH 3.047 2.520 3.282 2.440 4.485 4.056 4.586 3.323 3.845 3.498 1.758

Personenw
agen

Zw
are vracht

Lichte vracht
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Voor bepaalde studies zoals MKBA’s is het noodzakelijk om naast wegvakbelastingen voor 
de vijf dagdelen of een etmaal ook wegvakbelastingen voor een jaar te gebruiken. In de 
ophogingsmethodiek gebeurt dit door generieke ophoogfactoren te berekenen die 
toegepast kunnen worden op de wegvakbelastingen voor een etmaal. Voor deze 
ophogingsstap wordt enkel een generiek proces gehanteerd. Hierbij wordt dezelfde 
indeling in 11 categorieën voor de wegvakken gevolgd. De generieke ophoogfactoren 
worden afgeleid door de volgende resultaten uit PROMOVIA door mekaar te delen: 

• Wegvakbelasting voor een jaar: som van alle individuele wegvakbelastingen 
waarvoor in PROMOVIA de propagatie gebeurt (dit is voor ieder uur van een 
kalenderdag); 

• Wegvakbelasting voor een etmaal: gemiddelde voor een aantal karakteristieke 
dagen (in oktober). 

Deze ophoogfactoren worden uitgemiddeld volgens de indeling uit tabel 2 en uiteindelijk 
bekomen we voor het provinciaal verkeersmodel Antwerpen de volgende set 
ophoogfactoren. 

 

Tabel 4: Generieke ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel Antwerpen (ophoging naar 
jaar) 

3.1.2 Berekening van de wegvakbelastingen voor de vijf dagdelen en een etmaal 

Na het bepalen van de unieke ophoogfactoren (initialisatie) per wegvak en de generieke 
ophoogfactoren over het ganse netwerk per dagdeel en voertuigtype, kan overgegaan 
worden naar toepassing op alle mogelijke resultaatnetwerken van het betreffende 
provinciale verkeermodel: het is evident dat de ophoging naar dagtotalen niet enkel voor 
de basistoestand 2009 gebruikt wordt, maar vooral interessant is bij doorrekeningen 
waarbij zowel netwerkaanpassingen als ruimtelijke wijzigingen opgenomen zijn voor het 
toekomstscenario BAU 2020. 

In dit opzicht dient bij toepassing van de unieke ophoogfactoren een onderscheid 
gemaakt te worden naargelang het betreffende wegvak in de basistoestand 2009 al dan 
niet bestond. Voor het op te hogen netwerk wordt voor elk wegvak nagegaan welk van 
onderstaande gevallen van toepassing is: 

• Het betreffende wegvak bestaat niet (of bestaat enkel in een andere configuratie) 
in de basistoestand 2009. In dit geval bestaat er géén unieke ophoogfactor. en 
moet teruggevallen worden op de generieke ophoogfactoren. 

• Het betreffende wegvak bestaat reeds in de basistoestand 2009 in dezelfde 
configuratie als in het scenario. In dit geval werden er unieke ophoogfactoren 
berekend en zal een combinatie van unieke en generieke ophoogfactoren 
toegepast worden. 

  

Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Personenwagen 334.7 350.4 323.9 325.5 331.0 321.7 326.0 334.5 319.1 328.6 327.2
Vracht Zwaar 249.7 252.0 250.1 298.2 296.4 243.1 286.0 289.4 239.5 290.9 282.1
Vracht Licht 283.0 283.6 275.9 306.6 304.3 260.2 298.1 304.4 257.9 299.6 324.0
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a) Toepassing van generieke ophoogfactoren voor nieuwe wegvakken 

Vermits voor het betreffende wegvak de unieke ophoogfactor niet bestaat, wordt de 
generieke ophoogfactor toegepast, waarbij gekeken wordt naar het exacte wegtype dat 
voor het wegvak geldt: 

Volume DD,vt = g DD,vt * (Σ Volume modeluur,vt) 
Deze generieke ophoogfactoren zullen rechtstreeks toegepast moeten worden op nieuwe 
infrastructuur. 

b) Toepassing van een combinatie van unieke en generieke ophoogfactoren voor 
bestaande wegvakken 

Als het te behandelen wegvak reeds onder dezelfde configuratie bestaat in de 

basistoestand 2009 en dus een berekende unieke ophoogfactor f DD,vt heeft, kan de 
unieke ophoogfactor in principe toegepast worden. De wegvakbelasting per dagdeel en 
voertuigtype zou dan als volgt berekend kunnen worden, opnieuw rekening houdende 
met de voor dat dagdeel representatieve modeluren: 

Volume DD,vt = f DD,vt * (Σ Volume modeluur,vt) 

Een belangrijke voorwaarde voor direct gebruik van deze unieke ophoogfactor is dat deze 
unieke ophoogfactor enkel geldig is in geval de omstandigheden en het gebruik van het 
betreffende wegvak vergelijkbaar is met de basistoestand 2009, waarvoor de unieke 
ophoogfactoren berekend werden. Wanneer bijvoorbeeld in de nabije omgeving van een 
bepaald wegvak het netwerk in belangrijke mate gewijzigd is, mag verwacht worden dat 
de wegvakbelasting ter plaatse beïnvloed werd en dat het weinig zinvol is om de initieel 
berekende unieke ophoogfactor toe te passen. 

Om deze reden wordt voor alle wegvakken waarop de unieke ophoogfactor toegepast kan 
worden, een combinatie van de unieke en generieke ophoogfactoren toegepast die met 
deze fenomenen rekening houdt. Hiervoor wordt in eerst instantie een zogenaamd 
geheugen berekend. Dit geheugen laat toe om de mate van afwijking tussen de 
wegvakbelasting voor de basistoestand 2009 en deze voor het beschouwde scenario te 
bepalen. In functie hiervan zal de unieke of generieke ophoogfactor zwaarder doorwegen 
bij de ophoging. 

Het geheugen zelf is de som van de wegvakbelastingen van de representatieve 
modelperiodes voor de basistoestand 2009: 

Geheugen DD,vt = Σ Wegvakbelasting modeluur BT2009,vt 
Om geen abrupte breekpunten in al dan niet toepassen van de unieke ophoogfactoren te 
veroorzaken, wordt voor elk wegvak, dagdeel en voertuigtype een ratio berekend die, 
variërend tussen 0 en 1, aangeeft in hoeverre de som van de overeenkomstige 
wegvakbelastingen voor een bepaald scenario afwijkt van deze voor de basistoestand 
2009. 

Deze ratio wordt als volgt berekend: 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐𝑫𝑫,𝒗𝒕 =
𝑮𝒆𝒉𝒆𝒖𝒈𝒆𝒏𝑫𝑫,𝒗𝒕 −  𝜮 𝑾𝒆𝒈𝒗𝒂𝒌𝒃𝒆𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒏𝒈𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒖𝒖𝒓,𝒗𝒕

�𝑮𝒆𝒉𝒆𝒖𝒈𝒆𝒏𝑫𝑫,𝒗𝒕 ∗ 𝒆𝒙𝒑(𝟓)
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Bij wijze van illustratie, verder werkend op het voorgaande voorbeeld voor wegvak A, 
komt dit neer op het volgende: 

Geheugen DD,vt = 1.250 + 1.400 = 2.650; 

Wegvakbelasting in Scenario DD,vt = 1.200 + 1.360 = 2.560; 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐𝑫𝑫,𝒗𝒕 =
𝟐.𝟔𝟓𝟎 −  𝟐.𝟓𝟔𝟎
�𝟐.𝟔𝟓𝟎 ∗ 𝒆𝒙𝒑(𝟓)

= 𝟎.𝟏𝟒𝟑 

Met een relatief kleine afwijking tussen het scenario en de basistoestand 2009, blijft de 
ratio behoorlijk klein en kan dicht bij de unieke ophoogfactor gebleven worden. In geval 
bijvoorbeeld de belasting in het scenario 3.200 wordt, bedraagt de ratio 0,877, wat er op 
wijst dat de unieke ophoogfactor minder bruikbaar wordt. Bij een belasting van 3.400 
wordt de ratio groter dan 1 en mag de unieke ophoogfactor niet gebruikt worden. 

Deze bekomen ratio wordt niet lineair toegepast tussen 0 en 1, maar er wordt een 
sigmoïde-curve gehanteerd die de overgang van volledige toepassing via unieke 
ophoogfactor naar volledige toepassing van generieke ophoogfactor via een S-vorm kan 
laten variëren. Praktisch wordt tussen de unieke en generieke ophoogfactor een 

gecombineerde ophoogfactor c DD,vt berekend, in formulevorm als volgt uitgeschreven: 

𝒄𝑫𝑫,𝒗𝒕 =
𝒇𝑫𝑫,𝒗𝒕 ∗ 𝒆𝒙 𝒑�𝝀𝒇 ∗ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐𝑫𝑫,𝒗𝒕� + 𝒈𝑫𝑫,𝒗𝒕 ∗ 𝒆𝒙 𝒑�𝝀𝒈 ∗ (𝟏 − 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐𝑫𝑫,𝒗𝒕)�

𝒆𝒙𝒑�𝝀𝒇 ∗ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐𝑫𝑫,𝒗𝒕� + 𝒆𝒙𝒑�𝝀𝒈 ∗ (𝟏 − 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐𝑫𝑫,𝒗𝒕)�
 

In onderstaande grafiek wordt illustratief voor een aantal waardes van de unieke 
ophoogfactor (f) en de generieke ophoogfactor (g) het verloop van deze curve 
voorgesteld in geval van gelijkwaardige weging (i.e. λf=λg). Als de ratio gelijk is aan 0 
wordt de unieke ophoogfactor toegepast. Indien deze ratio stijgt naar 1 wordt de 
generieke ophoogfactor toegepast. Naarmate de verhouding toeneemt van 0 richting 1 
wordt uiteindelijk het aandeel van de generieke ophoogfactor groter. In het tussengebied 
waar de verhouding tussen 0,3 en 0,7 zit, reageert een S-curve scherper op kleine 
veranderingen. 
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Figuur 1: Voorbeelden van de gecombineerde ophoogfactor voor een aantal waardes van de 
generieke ophoogfactor (g) en unieke ophoogfactor (f) 

De respectievelijke unieke en generieke lambda’s λf en λg voeren een onderling relatieve 
weging uit, grotere waardes zorgen voor een zwaarder gewicht. In praktische toepassing 
wordt besloten om het gewicht van de generieke ophoogfactor standaard te laten 
doorwegen om te vermijden dat te grote verschillen tussen unieke en generieke 
ophoogfactor te zwaar zouden doorwegen. Dit wordt bereikt door beide lambda’s een 
respectievelijke waarde van -4,0 en 0,0 te geven, wat een bijzondere toepassing van de 
sigmoïde-vorm is, waarbij de gevoeligheid snel toeneemt bij oplopende ratio’s en dus 
automatisch een voorkeur voor de generieke ophoogfactor volgt. 

Tenslotte wordt deze gecombineerde ophoogfactor toegepast op de voor dat dagdeel 
representatieve modeluren. In formulevorm geeft dat: 

Wegvakbelasting DD,vt = c DD,vt * (Σ Wegvakbelasting modeluur,vt) 
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3.1.3 Berekening van de jaarbelastingen 

Eens de etmaalbelastingen berekend zijn, worden hierop de generieke ophoogfactoren 
toegepast om de volgende extrapolatieslag uit te voeren. Vermenigvuldiging van de 
etmaalbelastingen met deze ophoogfactoren levert de gewenste jaarbelastingen op. Voor 
het provinciaal verkeersmodel Antwerpen zijn deze ophoogfactoren opgenomen in tabel 
4. 

3.2 Berekening van de (congestie)snelheden voor de dagdelen 

Voor de 5 beschouwde dagdelen wordt een (indicatieve) (congestie)snelheid berekend op 
basis van de (congestie)snelheid van de modelperiodes die representatief zijn voor het 
beschouwde dagdeel. Deze worden berekend als een (gewogen) gemiddelde van de 
(congestie)snelheden van de representatieve uren. In onderstaande formules is 
aangegeven hoe de berekening precies gebeurt: 

𝑉𝑂𝑆𝑃 =  
𝑉07−08 + 𝑉08−09

2
 

𝑉𝑅𝑆𝑇 =
2 ∗ 𝑉12−13 + 𝑉15−16

3
 

𝑉𝐴𝑆𝑃 =  
𝑉16−17 + 𝑉17−18

2
 

𝑉𝐸𝑉𝐸 =
2 ∗ 𝑉12−13 + 𝑉𝑓𝑟𝑒𝑒𝑓𝑙𝑜𝑤

3
 

𝑉𝑁𝐶𝐻 = 𝑉𝑓𝑟𝑒𝑒𝑓𝑙𝑜𝑤 

Zoals uit bovenstaande formules blijkt, wordt voor het dagdeel nacht de 
(congestie)snelheid gelijkgesteld aan de freeflowsnelheid, dit is de snelheid indien er 
geen congestie zou zijn. Deze snelheid is gelijk aan de V85 of de wettelijke snelheid 
(indien deze afgedwongen wordt). 

3.3 Ophoging van de belasting voor het openbaar vervoer 

Voor het openbaar vervoer wordt een analoge aanpak als de ophoging voor 
gemotoriseerd verkeer gehanteerd. Hierbij worden logischerwijze geen 
wegvakbelastingen beschouwd, maar gebeurt er een ophoging van de indicator aantal 
OV-voertuigen en de indicator aantal OV-reizigers. De eerste indicator is 
vergelijkbaar met de wegvakbelastingen, de tweede indicator heeft betrekking op het 
gebruik of succes van het openbaar vervoer. 

De algemene werkwijze om vertrekkende van deze indicatoren, afkomstig uit de zes 
modelperiodes, naar volumes op etmaalbasis over te gaan, volgt een identieke aanpak 
als in voorgaande onderdelen beschreven: een etmaal wordt opgedeeld in dezelfde 5 
dagdelen, de 6 beschikbare modelperiodes worden via ophoogfactoren opgehoogd naar 
deze dagdelen, die samen gesommeerd een etmaal voorstellen. Voor het openbaar 
vervoer biedt PROMOVIA geen informatie. Voor OV-reizigersstromen bestaan er enkel 
incidentele tellingen, maar voor OV-voertuigstromen kan gesteld worden dat de precieze 
aanbodbeschrijving de basis vormt voor de berekening van de ophoogfactoren. Voor 
beide indicatoren worden wel enkel generieke ophoogfactoren gehanteerd. 
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3.3.1 Berekening ophoogfactoren etmaal voor de indicator OV-voertuigen 

Op basis van een beschrijving van het volledige OV-aanbod over een werkweekdag in het 
strategisch netwerkmodel Vlaanderen 1 , kunnen de OV-voertuigstromen toegedeeld 
worden op de segmenten van dit netwerk, waarbij voor elke gewenste tijdsperiode het 
aantal passerende ritten per type OV per weg- of spoorvak weergegeven wordt. Dit 
proces wordt voor de 6 modelperiodes uitgevoerd, alsook voor de 5 beschouwde 
dagdelen. Analoog worden dan eenvoudig de verhoudingen genomen tussen het aantal 
ritten voor een bewust dagdeel enerzijds en het totaal aantal ritten voor de 
samenstellende modelperiodes anderzijds. Deze gekozen koppeling volgt identiek 
dezelfde regels als weergegeven in tabel 1 op pagina 3. 

Aangezien verschillende types OV een andere verdeling van hun aanbod over een 
etmaalperiode hebben, wordt een volgende opdeling naar type OV ingevoerd: 

• Trein 

• Tram 

• Metro 

• Bus, verder onderverdeeld naar Stedelijk Busvervoer en Landelijk Busvervoer 

Dit laatste onderscheid naar stedelijk en landelijk, of niet-stedelijk, busvervoer is eerder 
synthetisch, maar tracht de specifieke patronen van stadsvervoer pragmatisch mee te 
nemen: de trajecten van busritten die op stedelijke wegvakken uitgevoerd worden, 
worden als Stedelijk Busvervoer gecategoriseerd. Trajecten van busritten over niet-
stedelijke wegvakken, worden als Landelijk Busvervoer opgenomen. Een busrit kan op 
die manier deels als stedelijk, deels als landelijk gekenmerkt worden. 

Deze werkwijze levert volgende generieke ophoogfactoren op voor de indicator OV-
voertuigen: 

 

Tabel 5: Ophoogfactoren voor de indicator OV-voertuigen 

Als voorbeeld: het aantal tramritten in het dagdeel restdag kan bekomen worden door 
het aantal tramritten uit de modelperiode 12u-13u te vermenigvuldigen met 2,906. 
Verder is ook te zien dat in het algemeen de ophoogfactoren voor Stedelijk Busvervoer 
hoger liggen dan de factoren voor Landelijk Busvervoer, behalve in het dagdeel nacht. 

  

1  Dit netwerkmodel bestaat uit een samenvoeging van de netwerken en matrices van de vijf provinciale 
verkeersmodellen. Hiermee kunnen toedelingen uitgevoerd worden voor het gemotoriseerd verkeer en het 
openbaar vervoer. Hiervoor gebeurt geen aparte vraagmodellering, noch kalibratie. 

Dagdeel Trein Tram Bus Stedelijk Bus Landelijk Metro
OSP 1.394 1.466 1.388 1.260 1.461
RST 2.930 2.906 2.885 2.839 2.872
ASP 1.503 1.464 1.408 1.337 1.476
EVE 3.508 2.288 2.522 2.424 3.249
NCH 1.974 1.736 1.656 1.797 1.680
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3.3.2 Berekening ophoogfactoren voor de indicator OV-reizigers 

Het aantal reizigers wordt, over verschillende OV-lijnen en tijdsperiodes heen, incidenteel 
gemeten tijdens grootschalige telcampagnes van NMBS, De Lijn en MIVB. Uit de 
resultaten van deze telcampagnes kunnen de nodige telgegevens afgeleid, waarmee de 
provinciale verkeersmodellen gekalibreerd worden. Verder worden deze telgegevens 
gebruikt om ophoogfactoren voor de indicator OV-reizigers af te leiden. Aangezien er 
enkel voor de modus ‘trein’ telresultaten voor een etmaal beschikbaar zijn, kan hiervoor 
een ophoogfactor afgeleid worden. Voor de overige modi wordt dezelfde ophoogfactor 
gehanteerd als voor de indicator OV-voertuigen. 

Deze werkwijze levert volgende generieke ophoogfactoren op voor de indicator OV-
reizigers: 

 

Tabel 6: Ophoogfactoren voor de indicator OV-reizigers 

3.3.3 Toepassing van de ophoogfactoren 

Voor de indicator OV-voertuigen en OV-reizigers worden bovenstaande ophoogfactoren 
rechtstreeks toegepast op de resultaten van de beschikbare modelperiodes uit de 
provinciale verkeersmodellen. 

  

Dagdeel Trein Tram Bus Stedelijk Bus Landelijk Metro
OSP 1.183 1.466 1.388 1.260 1.461
RST 2.281 2.906 2.885 2.839 2.872
ASP 1.216 1.464 1.408 1.337 1.476
EVE 2.165 2.288 2.522 2.424 3.249
NCH 2.299 1.736 1.656 1.797 1.680
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4 Inzet en gebruik van de ophogingsmethodiek 

Het volledige proces zoals hierboven beschreven, wordt in een Voyager-applicatie 
geprogrammeerd. Met behulp van een Catalog wordt een koppeling gelegd met een data-
bibliotheek van een provinciaal verkeersmodel, waarbij de inventarisatie en ordening van 
de scenario’s en varianten gelijk loopt met de feitelijke modeloefeningen. 

In onderstaande figuur is dit schematisch voorgesteld voor de applicatie die gebruikt is 
voor de doorrekeningen van de Plan-MER en de MKBA voor de Oosterweelverbinding. 
Hierbij worden een aantal scenario’s ook op hun milieu-effecten beoordeeld en hiervoor 
moeten de dag(deel)- en jaarbelastingen berekend worden. 

 

Figuur 2: Schematische voorstelling van de applicatie voor de Plan-MER/MKBA 
Oosterweelverbinding 

De ontworpen applicatie kan op twee manieren ingezet worden, deze zijn voorgesteld in 
de 2 blauwe blokken op bovenstaande figuur: 

• Initialisatie van de ophoogfactoren: hierbij worden alle unieke en generieke 
ophoogfactoren berekend ; 

• Toepassen: hierbij worden deze geïnitialiseerde ophoogfactoren correct toegepast 
op het gekozen scenario. 
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De sleutel Modus (links in het venster) bepaalt welk van deze twee processen toegepast 
wordt en bepaalt welke andere sleutels verder gebruikt moeten worden. 

In de modus Initialisatie dient aangeduid te worden voor welk basisjaar de PROMOVIA-
resultaten moeten opgehaald worden via de sleutel PromoviaJaar en waar deze 
bestanden zich bevinden via de sleutel BasisFolder. 

Voor de modus Toepassen dienen de sleutels bepaald te worden die de eenduidige 
verwijzing naar de scenario’s en varianten invullen. De sleutel DataScen verwijst naar 
de algemene locatie van de model-bibliotheek, binnen die bibliotheek verwijzen de 
sleutels Project en Variant vervolgens naar het juiste scenario en variant. 

Daarnaast wordt door middel van de sleutel ExtraKlasse de optie om specifieke 
ophoogfactoren af te leiden geactiveerd. In deze sleutel moet de conditie gedefinieerd 
worden die bepaald waarvoor de specifieke ophoogfactoren moeten berekend worden 
(vb.: voor de wegvakken in een bepaald gebied). Via de sleutel DagNaarJaar wordt de 
optie om de ophoging uit te breiden naar de tijdsperiode jaar geactiveerd. 

Indien alle sleutels correct ingevuld zijn, moet de gebruiker geen verdere acties 
ondernemen of andere parameters coderen. De invoer van de nodige bestanden wordt 
automatisch uit de correcte bibliotheken gehaald en de resultaatbestanden worden op 
dezelfde locatie opnieuw geplaatst. 

De applicatie levert finaal een aantal resultaatnetwerken op. In een eerste 
resultaatnetwerk zijn de wegvakbelastingen voor de vijf dagdelen, alsook voor een 
etmaal opgenomen voor het gemotoriseerd verkeer. Indien deze optie gekozen is, 
worden in een volgend resultaatnetwerk de wegvakbelastingen voor de tijdsperiode jaar 
berekend. In een laatste resultaatnetwerk worden de opgehoogde indicatoren voor het 
OV gerapporteerd. 
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De tabellen met generieke ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel Antwerpen 
zijn reeds opgenomen in de nota zelf. Hieronder zijn voor de andere provinciale 
verkeersmodellen dezelfde tabellen weergegeven. 

1 Ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel Limburg 

Tabel 1: Generieke ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel Limburg (ophoging naar 
dagdelen) 

Tabel 2: Generieke ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel Antwerpen (ophoging naar 
jaar) 

2 Ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel 
Oost-Vlaanderen 

Tabel 3: Generieke ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen (ophoging 
naar dagdelen) 

Tabel 4: Generieke ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen (ophoging 
naar jaar) 

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.325 1.332 1.522 1.330 1.438 0.405 1.237 1.368 0.601 1.540 1.427
RST 2.197 2.450 2.867 2.650 2.805 0.763 2.658 2.786 1.758 3.034 3.056
ASP 0.933 1.308 1.437 1.283 1.366 0.310 1.214 1.324 0.638 1.467 1.380
EVE 1.907 2.438 3.289 2.924 3.737 1.651 5.065 5.125 2.263 5.223 5.908
NCH 2.251 2.002 3.128 3.047 3.626 1.892 4.960 5.079 1.797 4.050 5.648

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.869 1.775 1.938 1.658 1.959 1.078 1.846 2.339 1.189 2.060 2.281
RST 3.497 3.370 3.644 2.820 3.548 1.407 3.059 4.067 2.169 3.725 3.739
ASP 2.089 1.688 1.573 1.255 1.539 0.624 1.482 1.915 1.031 1.398 1.712
EVE 1.909 1.300 1.710 1.456 1.801 0.632 1.348 2.005 1.206 1.184 1.703
NCH 4.498 2.485 3.710 4.323 4.233 2.094 3.641 5.051 1.732 3.194 4.541

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 2.417 1.816 2.100 1.917 2.300 1.435 2.266 2.544 1.452 2.383 2.458
RST 3.692 3.372 4.548 3.675 4.656 2.377 4.305 5.186 2.564 4.439 4.805
ASP 1.412 1.609 1.642 1.678 1.994 1.173 1.990 2.303 1.443 1.830 2.250
EVE 1.100 0.900 2.212 1.696 2.746 0.696 2.048 2.347 2.393 1.835 2.307
NCH 3.254 2.421 4.711 5.140 5.523 1.664 4.786 4.866 4.664 3.400 4.742

Lichte vracht
Personenw

agen
Zw

are vracht

Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Personenwagen 330.1 332.1 324.4 321.3 323.2 302.4 321.5 325.8 320.1 323.3 325.9
Vracht Zwaar 194.2 235.7 247.1 298.6 296.0 226.4 281.6 292.3 228.7 284.9 294.7
Vracht Licht 221.8 261.3 267.6 306.5 302.1 258.1 296.9 302.4 264.6 298.7 303.2

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.536 1.621 1.616 1.290 1.286 1.485 1.537 1.509 1.563 1.646 1.719
RST 2.981 3.109 3.214 2.938 2.914 3.525 3.348 3.176 4.571 4.101 3.354
ASP 1.642 1.616 1.699 1.222 1.208 1.319 1.333 1.315 1.439 1.405 1.374
EVE 2.762 2.894 2.962 1.955 2.583 6.287 6.256 3.794 7.600 9.175 5.475
NCH 2.367 2.873 2.962 2.905 3.659 6.344 6.488 5.543 8.142 9.850 6.203

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.754 1.812 1.828 1.459 1.565 2.432 2.045 2.003 2.528 2.013 1.590
RST 3.807 3.885 3.938 3.152 3.308 5.135 4.174 4.056 5.626 3.629 3.496
ASP 1.724 1.807 1.823 1.324 1.338 2.053 1.737 1.653 2.167 1.635 1.594
EVE 1.525 1.233 1.522 1.085 1.321 1.642 1.471 1.225 2.286 1.459 1.863
NCH 2.909 2.814 3.711 3.892 5.744 3.260 4.319 4.166 5.063 4.469 3.503

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.807 1.801 2.108 1.914 1.989 3.162 2.510 2.376 3.066 2.692 2.524
RST 3.948 3.954 4.553 3.563 4.406 5.582 5.128 4.796 6.123 5.028 5.257
ASP 1.794 1.764 2.030 1.766 2.019 2.751 2.306 2.214 2.850 2.607 2.151
EVE 1.057 0.953 1.509 1.205 2.205 3.201 2.185 1.999 4.818 2.237 3.000
NCH 3.704 3.044 4.633 4.428 8.297 7.173 6.544 6.417 9.566 5.489 5.974

Personenw
agen

Zw
are vracht

Lichte vracht

Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Personenwagen 333.7 334.4 318.2 334.3 329.9 320.6 325.7 328.0 322.6 321.4 325.9
Vracht Zwaar 246.1 254.0 262.2 316.1 310.0 309.2 305.4 302.1 313.9 301.8 300.5
Vracht Licht 268.1 277.1 270.9 318.7 312.0 312.6 310.4 307.3 315.8 310.1 309.6
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3 Ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel 
Vlaams-Brabant 

Tabel 5: Generieke ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant (ophoging 
naar dagdelen) 

Tabel 6: Generieke ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant (ophoging 
naar jaar) 

4 Ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel 
West-Vlaanderen 

Tabel 7: Generieke ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen (ophoging 
naar dagdelen) 

Tabel 8: Generieke ophoogfactoren voor het provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen (ophoging 
naar jaar) 

 

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 0.989 0.830 1.063 0.846 0.920 1.322 0.911 0.912 1.012 0.563 0.611
RST 2.104 1.909 2.397 2.076 2.226 4.389 2.381 2.255 2.578 1.519 1.418
ASP 1.229 1.058 1.298 0.985 1.097 1.751 1.033 1.020 1.123 0.700 0.718
EVE 3.255 3.007 5.976 3.315 5.139 47.835 8.299 4.684 3.761 3.179 3.122
NCH 3.056 1.947 3.781 2.265 3.424 24.003 5.146 3.605 2.856 2.139 1.613

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.200 1.018 1.271 1.075 1.172 1.828 1.164 1.246 1.351 0.795 0.793
RST 2.963 2.356 3.108 2.433 2.747 4.642 2.910 3.010 3.224 1.813 2.023
ASP 1.366 0.924 1.281 1.036 1.063 1.613 1.187 1.231 1.353 0.757 0.929
EVE 1.410 0.932 1.727 1.289 1.533 2.183 1.496 1.501 1.515 1.229 1.268
NCH 3.337 2.124 3.539 3.203 4.246 4.707 3.842 3.588 3.053 3.643 2.402

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.149 1.077 1.372 1.327 1.414 2.218 1.440 1.477 1.612 1.014 0.987
RST 3.067 2.549 3.332 2.897 3.337 5.667 3.494 3.485 4.299 2.245 2.195
ASP 1.346 1.154 1.444 1.381 1.462 2.158 1.540 1.606 1.893 1.038 1.014
EVE 0.894 0.938 1.443 1.394 1.758 2.660 1.932 2.038 2.028 1.862 1.322
NCH 3.360 2.808 4.295 3.692 5.160 6.714 5.164 5.340 4.622 3.352 3.541

Zw
are vracht

Lichte vracht
Personenw

agen

Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Personenwagen 209.8 152.3 215.9 203.7 186.2 314.9 170.4 191.9 332.8 340.0 343.4
Vracht Zwaar 157.3 173.9 182.7 204.8 171.4 292.8 160.6 199.2 268.5 260.2 254.4
Vracht Licht 170.5 170.0 182.6 203.6 175.8 289.0 165.1 203.4 280.6 281.9 270.3

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.581 1.590 1.502 1.253 1.423 0.843 1.203 1.356 1.145 1.225 1.428
RST 3.006 3.086 3.176 2.919 3.121 1.919 2.869 3.071 2.685 3.033 3.654
ASP 1.624 1.611 1.537 1.180 1.334 0.804 1.169 1.292 1.119 1.149 1.477
EVE 2.500 2.458 3.268 1.788 2.265 3.966 2.647 2.545 6.776 2.127 2.117
NCH 1.702 1.886 2.723 2.492 3.215 2.331 3.681 3.381 4.115 2.504 2.989

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.690 1.723 1.667 1.519 1.648 1.490 1.600 1.820 1.853 1.784 1.890
RST 3.369 3.443 3.294 2.919 3.048 2.359 3.075 3.344 3.518 3.412 3.975
ASP 1.469 1.547 1.461 1.191 1.285 1.138 1.285 1.463 1.531 1.378 1.700
EVE 1.056 1.376 1.383 0.970 1.035 1.193 0.898 1.171 1.320 0.766 1.615
NCH 2.327 2.759 3.070 3.074 3.057 1.922 2.911 3.107 2.745 2.513 3.125

Vtype Dagdeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OSP 1.833 1.889 1.852 1.514 1.771 1.495 1.671 1.806 1.895 1.929 2.221
RST 3.643 3.740 3.742 3.277 3.705 3.030 3.718 3.687 3.800 4.779 3.909
ASP 1.443 1.578 1.530 1.404 1.622 1.246 1.571 1.649 1.716 1.749 1.663
EVE 0.783 1.064 1.144 1.078 1.310 1.431 1.368 1.256 1.720 1.038 1.381
NCH 2.510 2.696 3.377 3.718 4.297 2.424 3.951 3.895 3.463 3.657 4.218

Personenw
agen

Zw
are vracht

Lichte vracht

Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Personenwagen 347.6 378.8 352.9 360.8 359.0 297.6 337.9 350.0 330.7 383.9 390.5
Vracht Zwaar 269.1 274.5 313.0 350.6 342.3 286.9 320.3 326.0 319.5 369.5 374.2
Vracht Licht 287.6 293.5 300.9 347.3 341.1 279.0 321.1 328.0 313.4 369.1 372.1
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