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1 INLEIDING 

De Vlaamse strategische verkeersmodellen worden ingedeeld in 2 klassen: strategische 

personenmodellen en strategische vrachtmodellen. De huidige versie van de strategische 

personenmodellen zijn de vijf provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1. Deze hebben als basisjaar 

2007 voor de socio-demografische gegevens en zijn gekalibreerd met tellingen uit 2009. Bovendien 

dateert het netwerk ook van 2009. Dit levert een basistoestand 2009 op voor de provinciale 

verkeersmodellen versie 3.6.1. Het jaar van de basistoestand is gelijk aan het jaar waarin de 

verkeerstellingen voor de kalibratie van het verkeersmodel werden uitgevoerd en kan dus lichtjes 

verschillen van het jaar waarvoor de socio-demografische gegevens verzameld zijn. Het 

toekomstscenario is ‘Business-as-Usual 2020’ (afgekort BAU 2020). 

Versie 3.7.1 actualiseert de invoergegevens aan vraag- en aanbodzijde voor het basisjaar en het 

toekomstjaar. De provinciale verkeersmodellen versie 3.7.1 hebben als basistoestand 2013 en als 

toekomstjaar 2025. 

Dit rapport beschrijft de actualisatie van de invoergegevens voor het basisjaar. Hoofdstuk 2 beschrijft 

de gegevensverzameling terwijl hoofdstuk 3 ingaat op de verwerking van deze gegevens. De 

gegevens die aan bod komen zijn socio-demografische gegevens, netwerken en zonering en 

verkeerstellingen. 
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2 GEGEVENSVERZAMELING 

2.1 SOCIO-DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

Bij de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 werd van alle socio-demografische gegevens 

(afgekort SDG’s) van het jaar 2007 (bevolking, tewerkstelling, schoolbevolking, autobezit, …) per 

bouwblok één grote databank gemaakt. Zo’n bouwblok komt grotendeels overeen met een 

statistische sector maar deze sectoren zijn in bepaalde gebieden (bijvoorbeeld de havens en de 

luchthaven van Zaventem) bijkomend verfijnd. 

Voor de provinciale verkeersmodellen versie 3.7.1 zijn de SDG’s geactualiseerd naar het jaar 2013. 

Voor het grondgebied van België is een databank opgesteld waarin de volgende SDG’s opgenomen 

zijn per bouwblok (tenzij anders vermeld): 

 Bevolking: 

- Aantal inwoners per leeftijdsklasse 

- Aantal gezinnen ingedeeld per gezinsgrootte 

- Aantal schoolgaanden per schooltype 

- Werkzaamheidspercentage per gemeente en leeftijdsklasse  

- Autobezit 

 Tewerkstelling: 

- Aantal arbeidsplaatsen per tewerkstellingscategorie 

- Aantal zelfstandigen per tewerkstellingscategorie 

 Schoolbevolking: aantal leerlingen per onderwijsvorm (kleuter, lager, middelbaar, 

hogeschool, universiteit) 

Deze paragraaf zet alle gegevens met de databronnen in detail op een rij terwijl hoofdstuk 3 ingaat 

op de verwerking van deze gegevens. 

2.1.1 BEVOLKING 

a) Bevolking per leeftijdsklasse 

 Bron: Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Algemene Directie voor Statistiek en 

Economische Informatie (ADSEI) 

Beschrijving: 

- Bevolking per statistische sector per leeftijdsklasse (0-5 jaar, 6-11 jaar, 12-17 

jaar, 18-24 jaar, 25-34 jaar, 35-49 jaar, 50-64 jaar, 65+)  voor België op 1/1/2013. 

- Bevolking per statistische sector voor België op 1/1/2013. 

b) Gezinnen per gezinsgrootte 

 Bron: FOD Economie, ADSEI 

Beschrijving: gezinnen ingedeeld per gezinsgrootte voor België op 1/1/2013. 

c) Schoolgaanden en schoolbevolking 

 Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid 
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Beschrijving:  

- Voor het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs: aantal leerlingen per 

school (op adresbasis) en per woonplaats op niveau van statistische sector in 

februari 2012. 

- Voor Nederlandstalig hoger onderwijs: aantal ingeschreven leerlingen voor het 

jaar 2010-2011 per instelling (op adresbasis) en per woonplaats op 

gemeenteniveau (indien gekend: bij ongeveer 3% van de studenten is de 

woonplaats niet gekend). 
 

 Bron: Brussels instituut voor statistiek en analyse (BISA) 

Beschrijving: schoolbevolking per gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per 

schooltype en het aantal leerlingen in internationale scholen voor het schooljaar 2009-

2010. 

 Bron: Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la 

Communication’ – Waalse gemeenschap (Etnic) 

Beschrijving: schoolbevolking per schooltype en per arrondissement voor schooljaar 

2010-2011 voor het Franstalig onderwijs. Deze gegevens bevatten ook de schoollocatie. 

 Bron: Instellingen Nederlandstalig hoger onderwijs 

Beschrijving: sommige instellingen hebben informatie verschaft over het aantal 

kotstudenten en de locatie van het kot. Dit is vaak fragmentarische data die geen volledig 

beeld geeft van het aantal kotstudenten. 

d) Werkzamen en werkzaamheidsgraad 

Bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie 

Beschrijving: voor heel België aantal werkenden met bijhorende werkzaamheidsgraad per 

gemeente, leeftijdsklasse (vanaf 15 jaar) voor het jaar 2011. 

e) Autobezit 

Bron: Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV), FOD Mobiliteit en Vervoer 

Beschrijving: het autobezit op 31/12/2011 opgesplitst voor natuurlijke personen, 

rechtspersonen per adres. Merk op dat bedrijfswagens op het adres van leasing staan. In de 

provinciale verkeersmodellen moeten deze voertuigen echter terecht komen op de plaats 

waar de werknemer ’s ochtends vertrekt. 

2.1.2 TEWERKSTELLING 

 Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering – CORVE 

Beschrijving: de verrijkte kruispuntdatabank voor ondernemingen (VKBO) bevat per vestiging 

van het bedrijf de locatie, de sector van de hoofdactiviteit en een inschatting van het aantal 

werknemers (grove klassen) dankzij een koppeling van de RSZ-gegevens met deze databank. 

Deze databank is een momentopname van maart 2012. 

 Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 
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Beschrijving: aantal werknemers per gemeente van België per tewerkstellingscategorie voor 

2010 en 2011. 

 Bron: Diagnostiek voor woon-werkverkeer 2011, FOD Mobiliteit en Vervoer 

Beschrijving: een enquête die alle bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten invullen. 

Het bevat informatie over het aantal werknemers van het bedrijf (niet opgesplitst per 

vestiging) en de pendel van de werknemers. 

 Bron: FOD 

Beschrijving: het aantal federale ambtenaren per ministerie en woonplaats op 

arrondissementsniveau in 2011. 

 Bron: Vlaamse overheid 

Beschrijving: het aantal Vlaamse ambtenaren met woon- en werkplaats op gemeenteniveau 

in 2011. 

 Bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie 

Beschrijving: aantal loontrekkenden en zelfstandigen in 2011. 

2.2 NETWERKEN EN ZONERING 

De netwerken en zonering worden herbekeken en indien nodig aangepast voor de actualisatie naar 

2013. Hoofdstuk 3 beschrijft de manier waarop de netwerken en zonering aangepast zijn. 

2.3 VERKEERSTELLINGEN 

2.3.1 AUTO’S EN VRACHTWAGENS 

Voor de provinciale verkeersmodellen versie 3.7.1 wordt de basistoestand opnieuw gekalibreerd op 

basis van de beschikbare verkeerstellingen van 2013-2014. Er is een soort van ideale set van 

tellocaties opgebouwd. Deze set van tellocaties bestaat uit kordonposten, verbindingsposten en 

grensposten. 

Bij de kordonposten worden de verkeersstromen van en naar de grote productie/attractiepolen (= 

steden) geteld. Dit gebeurt door een kordon met telposten rond de belangrijkste steden af te 

bakenen. Om de belangrijkste steden in Vlaanderen te bepalen is er gekeken naar de 13 

centrumsteden uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Op basis hiervan zijn er kordons 

afgebakend met telposten (‘kordonposten’) rond de volgende steden/gemeentes: 

 Brussel 

 Antwerpen 

 Gent 

 Aalst 

 Brugge 

 Hasselt-Genk 

 Kortrijk 

 Leuven 

 Mechelen 
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 Oostende 

 Roeselare 

 Sint-Niklaas 

 Turnhout 

De verbindingsposten zijn strategische locaties op wegen met een verbindende functie tussen o.a. de 

bovenvermelde steden/gemeentes. 

Aangezien het voor de kalibratie ook interessant is om gegevens te hebben over wegen ter hoogte 

van grensovergangen, zijn er grensposten gedefinieerd indien het over nationale grenzen gaat en 

extra verbindingsposten indien het om gewestgrenzen gaat. 

Vervolgens is er gekeken naar de beschikbaarheid van permanente telposten op de ideale tellocaties. 

Enkel op de snelwegen die in de kordons vervat zitten, zijn dubbele lussen beschikbaar. Daarom is er 

een telcampagne opgezet tussen oktober 2013 en april 2014 om op alle plaatsen van deze ideale set 

van tellocaties (met uitzondering van de snelwegen) te tellen met behulp van slangen of camera-

opnames met manuele naverwerking. Bij deze telcampagne werd een volledig kordon steeds 

gelijktijdig geteld. Het kordon rond Gent is echter in twee delen geteld omwille van wegenwerken. 

Het tweede deel is pas tussen medio februari en eind maart 2015 geteld.  

2.3.2 OPENBAAR VERVOER 

De Lijn heeft een kordontelling uitgevoerd in oktober/november 2013. Het kordon rond Leuven is in 

februari 2013 reeds geteld omwille van wegenwerken. Aan de belangrijke bushaltes rond de 

volgende steden zijn er op- en afstappers en de mensen die reeds op de bus zaten manueel geteld1: 

                                                           

1 Een enkelvoudig, dubbel of viervoudig kordon duidt op het aantal ‘cirkels’ (1, 2 of 4) die beschouwd zijn rond de stad. 
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Tabel 1: Kordontelling De Lijn 

De NMBS heeft in oktober 2013 tellingen uitgevoerd. Zo kennen we het aantal toekomende en 

vertrekkende reizigers op stationsniveau.   

Viervoudig kordon Antwerpen

Dubbel kordon Mechelen

Turnhout

Enkelvoudig kordon Boom, Lier, Herentals, Geel, Hoogstraten

Limburg

Dubbel kordon Hasselt

Genk

Enkelvoudig kordon Beringen, Bilzen, Bree, Diest, Houthalen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, 

Maasmechelen, Maastricht, Overpelt-Neerpelt, Sint-Truiden, Tongeren

Oost-Vlaanderen

Dubbel kordon Gent

Aalst

Sint-Niklaas

Enkelvoudig kordon Aalter, Beveren, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Geraardsbergen, Lokeren, 

Maldegem, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Temse, Wetteren, Zelzate, Zottegem

Vlaams-Brabant

Dubbel kordon BHG: tellingen MIVB toegevoegd (19 gemeenten)

Brusselse Rand (buiten de Ring)

Leuven

Enkelvoudig kordon Aarschot, Diest, Haacht, Halle, Tienen, Vilvoorde, luchthaven Zaventem

West-Vlaanderen

Dubbel kordon Brugge

Kortrijk

Oostende

Roeselare

Enkelvoudig kordon Blankenberge, Diksmuide, Ieper, Knokke-Heist, Menen, Poperinge, Tielt, Torhout, 

Veurne-Koksijde, Waregem

Kordontelling De Lijn

Antwerpen
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3 GEGEVENSVERWERKING  

3.1 SOCIO-DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

3.1.1 BEVOLKING 

a) Bevolking per leeftijdsklasse 

De gegevens van de FOD Economie omtrent bevolking per leeftijd en per statistische worden 

gecombineerd met de totale bevolking per statistische sector op 1/1/2013 van de FOD Economie. Dit 

leidt tot de bevolking per leeftijdsklasse per bouwblok. Er wordt een combinatie gemaakt van beide 

bestanden omdat een aantal statistische sectoren voorkomen in het ene bestand en niet in het 

andere, en visa versa. 

b) Gezinnen per gezinsgrootte 

De gezinnen per gezinsgrootte per bouwblok worden afgeleid van de gegevens met betrekking tot 

gezinnen per gezinsgrootte en per statistische sector van de FOD Economie. 

c) Schoolgaanden 

De schoolgaanden zijn afgeleid van de bevolkingsklassen per leeftijd. Per bevolkingsklasse wordt een 

aandeel schoolgaanden toegepast. Deze percentages komen uit SDGMOD (behandeling van socio-

economische gegevens in BASMAT versie 3.6.12) en zijn ter controle vergeleken met de percentages 

vanuit de SDG-databank 2011. De opbouw van deze SDG-databank wordt hieronder toegelicht. De 

percentages liggen alvast in dezelfde lijn. 

 

Hieronder volgt een toelichting omtrent de opbouw van de SDG-databank 2011. 

In de gegevens van het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid zijn de 

leerlingen met hun woonplaats opgenomen. Deze gegevens zijn echter niet volledig. Een eerste stap 

in de verwerking van de schoolgaanden bestaat erin om deze gegevens te vervolledigen. Er zijn ook 

heel wat Brusselse statistische sectoren opgenomen in de databank van het departement Onderwijs 

en Vorming (voor het Nederlandstalig onderwijs). Deze zijn samen met de leerlingen uit het 

Franstalig onderwijs verwerkt. De gegevens van Etnic bevatten arrondissementele totalen. 

Vermeerderd met de totalen uit de databank van het departement Onderwijs en Vorming zijn deze 

verdeeld over de statistische sectoren volgens de schoolgaanden in de vorige SDG-databank. Ook de 

gegevens met betrekking tot het Franstalig onderwijs in Wallonië van Etnic worden op deze manier 

verwerkt. De arrondissementele aantallen voor Vlaanderen vanuit de gegevens van Etnic met 

betrekking tot Vlaamse schoolgaanden in het Franstalig onderwijs zijn bijkomend verdeeld over 

Vlaanderen (volgens de bevolking uit het Nederlandstalig onderwijs).  

                                                           

2  
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/N65.1%20Modelopbouw%20
BASMAT36.pdf 

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/N65.1%20Modelopbouw%20BASMAT36.pdf
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/N65.1%20Modelopbouw%20BASMAT36.pdf
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Voor het hoger onderwijs wordt uitgegaan van de info van het departement Onderwijs en Vorming. 

Hierin staat het aantal studenten per onderwijsinstelling en per postcode van de woonplaats. Het 

aantal studenten wonende te Leuven is echter veel te groot. Dit wil zeggen dat er ook kotadressen 

zijn opgenomen onder de postcode van de woonplaats. Deze gegevens kunnen dus niet gebruikt 

worden voor de bepaling van de schoolgaanden voor het hoger onderwijs. Deze moeten dus bepaald 

worden door een bepaald percentage toe te passen op de bevolking in de leeftijdsklasse 18-24 jaar. 

Door het aantal studenten (zie paragraaf 3.1.3 schoolbevolking) uit te zetten tegenover de bevolking, 

en rekening houdend met een aantal buitenlandse studenten, wordt een percentage van 17,5% voor 

universiteiten en 20,9% voor hogescholen bekomen. 

d) Werkzamen en werkzaamheidsgraad 

Het aantal werkenden met bijhorende werkzaamheidsgraad is gekend per gemeente en 

leeftijdsklasse voor 2011 (gegevens van Steunpunt Werk en Sociale Economie). Er wordt voor alle 

statistische sectoren binnen één gemeente eenzelfde werkzaamheidsgraad verondersteld per 

leeftijdsklasse. 

e) Autobezit 

De gegevens van DIV (2011) worden gegroepeerd per adres. Verder worden de adresgegevens 

gekoppeld aan XY-coördinaten om ze vervolgens toe te kennen aan statistische sectoren. Dit leidt tot 

een bestand met per statistische sector het aantal gezinnen met 1, 2, 3, 4 of meer dan 4 auto’s. 

Tenslotte wordt de verdeling van auto’s over het aantal gezinnen consistent gemaakt met het aantal 

gezinnen per gezinsgrootte. De evolutie van 2011 naar 2013 is gebaseerd op een generiek 

evolutiecijfer (op basis van het aantal voertuigen in België in 2011 en 2013). 

3.1.2 TEWERKSTELLING 

De verschillende beschikbare gegevens worden gecombineerd om de tewerkstelling per 

tewerkstellingsklasse en per statistische sector te bepalen. Er worden 9 tewerkstellingsklassen 

beschouwd: landbouw, industrie, bouw, handel, diensten, huishoudens, administratie, onderwijs en 

gezondheid.  

Alle ondernemingen en hun bijbehorende vestigingen in de VKBO-databank worden overlopen. 

Hierbij worden vestigingen met tewerkstellingsgegevens ouder dan april 2010 en ondernemingen 

met tewerkstellingsgegevens ouder dan februari 2011 als niet meer actief beschouwd. Voor 

zelfstandigen wordt bovendien gekeken naar de tabel met actieve ondernemingen van VKBO. Als er 

voor een onderneming/vestiging geen tewerkstelling gevonden wordt, maar ze wel voorkomt in de 

tabel met actieve ondernemingen, wordt ze beschouwd als zelfstandige. 

Vanuit de VKBO-databank zijn niet de exacte tewerkstellingscijfers gekend, maar een 

tewerkstellingsklasse. Voor grotere bedrijven is de exacte tewerkstelling wel gekend vanuit de 

databank diagnostiek woon-werkverkeer, of voor overheidsbedrijven vanuit de gegevens over de 

federale ambtenaren. Voor het bepalen van de tewerkstelling wordt dus achtereenvolgens gekeken 

in de databank diagnostiek woon-werk en de gegevens over federale ambtenaren, van waaruit de 

exacte tewerkstelling kan worden bepaald. Wanneer het bedrijf daar niet in voorkomt, wordt 

gewerkt met de tewerkstellingsklasse vanuit de VKBO-databank, met een onder- en bovengrens. De 
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gegevens met betrekking tot de Vlaamse ambtenaren worden gebruikt ter validatie. Deze aantallen 

moeten minstens aanwezig zijn in de databank. 

Heel vaak wordt de activiteit van een bedrijf omschreven door meerdere NACE-codes. De bepaling 

van de (hoofd)NACE-code van een bedrijf gebeurt op volgende manier: alle NACE-codes van de 

hoofdactiviteiten worden opgelijst, vervolgens wordt de NACE-code afgekapt op 3 digits 

(uitzondering: kinderdagverblijven = 8891). De code die dan het meest voorkomt is de (hoofd)NACE-

code. Nadien gebeurt een koppeling tussen de NACE-code en tewerkstellingsklassen. 

Een combinatie van de verschillende gegevens resulteert in een bestand met per vestiging volgende 

gegevens: TW_ondergrens, TW_bovengrens, adres, NACE-code, tewerkstellingsklasse, NIS-code. 

Wanneer de exacte tewerkstelling gekend is zijn de ondergrens en bovengrens gelijk. Vanuit het 

adres worden XY-coördinaten bepaald, die dan worden gekoppeld aan een statistische sector.  

Vervolgens worden de gemeentetotalen van TW_ondergrens en TW_bovengrens opgemaakt, en 

vergeleken met de gemeentetotalen vanuit de RSZ-databank. Van beide totalen wordt de exacte 

tewerkstelling (vanuit databank diagnostiek woon-werk en gegevens van federale ambtenaren) 

afgetrokken, en op basis van het overblijvende deel wordt een factor bepaald per gemeente die dan 

per vestiging wordt toegepast op de TW_ondergrens om zo een exacte tewerkstelling per vestiging  

op te leveren. De totalen per gemeente zijn dan gelijk aan de totalen van de RSZ-databank. 

Aangezien de totalen uit de RSZ-databank dateren van 2010 moeten de tewerkstellingscijfers nog 

opgehoogd worden naar 2011 (voor de SDG-databank 2011). Dit gebeurt op basis van de cijfers van 

steunpunt Werk en Sociale Economie. Vervolgens worden deze totalen opgehoogd per klasse naar de 

totalen van 2013 voor de invoergegevens van de provinciale verkeersmodellen versie 3.7.1. 

3.1.3 SCHOOLBEVOLKING 

Vanuit de gegevens van het Departement Onderwijs en Vorming zijn alle onderwijsinstellingen van 

het kleuter, lager en middelbaar onderwijs gekend met hun adres, bijbehorende Crab-code3 en het 

aantal leerlingen. De Crab-codes worden gekoppeld aan statistische sectoren, waarna per sector het 

aantal leerlingen gekend is. 

Voor Wallonië zijn enkel arrondissementele gegevens beschikbaar. Er wordt opnieuw gewerkt met 

de gegevens met betrekking tot schoolbevolking in de vorige SDG-databank om gegevens per 

statistische sector te verkrijgen. Bovendien worden deze opgehoogd zodat de arrondissementele 

totalen kloppen.  

Voor Brussel kunnen arrondissementele gegevens afgeleid worden voor 2010-2011 van Etnic en het 

departement Onderwijs en Vorming (Nederlandstalig onderwijs). BISA heeft echter gemeentelijke 

gegevens ter beschikking voor het jaar 2009-2010. De arrondissementele gegevens worden 

vergeleken met die van 2009-2010 waaruit factoren berekend worden die vervolgens toegepast 

worden op de gegevens per gemeente van 2009-2010. Dit levert gegevens voor 2010-2011, die 

kunnen worden toegepast op de gegevens met betrekking tot schoolbevolking in de vorige SDG-

databank voor de statistische sectoren van Brussel. 

                                                           

3 https://www.agiv.be/producten/crab/meer-info-over-crab/gebruik-van-het-crab/crab-product 
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Voor het hoger onderwijs in Vlaanderen is vanuit de cijfers van het departement Onderwijs en 

Vorming het aantal studenten gekend voor het jaar 2011-2012. Een verdere opsplitsing per 

onderwijsinstelling is enkel beschikbaar voor het jaar 2010-2011. Door een factor toe te passen op de 

aantallen per onderwijsinstelling kunnen de nieuwe aantallen per onderwijsinstelling berekend 

worden, rekening houdend met het totaal aantal studenten voor het schooljaar 2011-2012. Deze 

aantallen per onderwijsinstelling worden verdeeld over de verschillende campi, met de aantallen per 

campus op basis van de vorige SDG-databank als verdeelsleutel. 

Het hoger onderwijs in Brussel wordt analoog verdeeld vanuit de gegevens van BISA.  

Voor hogescholen in Wallonië wordt gebruik gemaakt van de arrondissementele gegevens van Etnic. 

Voor het universitair onderwijs in Wallonië wordt gekeken naar de aantallen voor Brussel. De 

gegevens in de vorige SDG-databank worden met factoren geüpdatet.  

Met behulp van balanceerfactoren zal de schoolbevolking voor 2013 afgestemd worden op het 

aantal schoolgaanden, zodat het totaal aantal schoolgaanden gelijk is aan de totale schoolbevolking.  

3.2 NETWERKEN EN ZONERING 

De netwerken voor de provinciale verkeersmodellen versie 3.7.1 zijn geactualiseerd naar 2013 door 

gebruik te maken van een lijst van infrastructuurwijzigingen tussen 2009 en 2013 van het Agentschap 

Wegen en Verkeer.  

De zonering is licht gewijzigd ten opzichte van de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1: 

verfijningen in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. 

3.3 VERKEERSTELLINGEN 

3.3.1 AUTO’S EN VRACHTWAGENS 

De resultaten van de telcampagne, beschreven in paragraaf 2.3.1, werden na validatie samen met de 

gevalideerde telwaarden van de dubbele lussen op alle snelwegen in Vlaanderen verwerkt in een 

teldatabank. In tegenstelling tot de teldatabank die gebruikt is voor de kalibratie van de provinciale 

verkeersmodellen versie 3.6.1, is voor de opmaak van de telwaarden niet het gemiddelde over alle 

getelde werkdagen gebruikt, maar heeft men per kordon die dag gezocht die het best de gemiddelde 

dag benadert. Vervolgens zijn de telwaarden van die dag overgenomen. Deze beslissing is genomen 

omdat werd vastgesteld dat een gemiddelde dag een kunstmatige situatie is die op vele plaatsen 

zelfs nooit voorkomt. Vandaar dat er geopteerd is voor een meer realistische benadering door de 

resultaten te selecteren voor een dag die zo goed als mogelijk bij een gemiddelde dag aansluit. 

Vervolgens zijn de telposten gecodeerd in de netwerken van paragraaf 3.2. 

3.3.2 OPENBAAR VERVOER 

De resultaten van de telcampagne worden verwerkt in een teldatabank. Vervolgens zijn de telposten 

gecodeerd in de netwerken van paragraaf 3.2. 

 


