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1 INLEIDING 

Voorliggend document geeft een algemene beschrijving van het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 

4.2.1. (svrm v4.2.1). Dit goederenmodel brengt de grote goederenstromen via de weg, het spoor en de 

binnenvaart door Vlaanderen in kaart op dagbasis en/of jaarbasis 

Het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.2.1 is een onderdeel van de 4e generatie strategische 

verkeersmodellen Vlaanderen. Dit raamwerk bestaat uit 4 grote onderdelen: 

- Het strategisch personenmodel1: dit is het vraagmodel voor het personenvervoer en berekent welke 

verplaatsingen en tours er gemaakt worden door de Belgische bevolking. Dit onderdeel genereert zo 

de herkomst-bestemmingsmatrices voor het personenvervoer met de auto, openbaar vervoer en met 

actieve modi in Vlaanderen. 

- Het strategisch vrachtmodel: dit is het vraagmodel voor het goederenvervoer en berekent welke 

goederenstromen er gegenereerd worden in Vlaanderen. Op deze manier genereert dit vrachtmodel 

de herkomst-bestemmingsmatrices voor het goederenvervoer via de weg, het spoor en de 

binnenvaart in Vlaanderen. 

- Het netwerkmodel2: dit onderdeel gebruikt de matrices van bovenstaande onderdelen om een 

routekeuze van de verplaatsingen te maken. Dit onderdeel zet de verplaatsingen dus op het netwerk 

en brengt deze in kaart. Het netwerkmodel voert een toedeling uit en berekent de reistijden, 

afstanden en monetaire kosten die verbonden zijn aan het netwerk. 

- Het laatste onderdeel is de MIG4 en de rekenprocessor: deze stuurt de 3 andere onderdelen aan. 

Meer details over dit raamwerk is te vinden in de overzichtsrapportage3.  

De rapportage met betrekking tot de 4e generatie strategische verkeersmodellen is terug te vinden op de 

volgende website http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/ en kan opgevraagd worden bij het 

team Verkeersmodellen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid 

(verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be).   

Dit rapport geeft na deze inleiding eerst uitleg over de gebruikte terminologie en de afkortingen in hoofdstuk 2. 

Vervolgens wordt de opbouw van dit vrachtmodel besproken. Daarbij worden de functies van de verschillende 

modules benoemd, en worden de dimensies van het model gespecificeerd. 

Naast deze algemene beschrijving zijn ook de volgende detailrapporten ter beschikking die specifieke aspecten 

van het strategisch vrachtmodel Vlaanderen v4.2.1 beschrijven op een technische manier. Deze kunnen 

opgevraagd worden bij verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be: 

• Strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.2.1 - Invoergegevens basistoestand.docx: 

Dit document beschrijft de actualisatie van de invoergegevens aan vraag- en aanbodzijde voor de 

basistoestand van het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.2.1. 

• Strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.2.1 - Technische beschrijving.docx: 

In deze documentatie wordt het te doorlopen proces in het vrachtmodel in meer detail beschreven. Hier is 

veel aandacht voor de procesflows binnen het goederenmodel, en de gebruikte invoer- en 

uitvoerbestanden. 

• Strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.2.1 - Schattingsrapportage.docx: 

Dit rapport geeft een overzicht van de modelschattingen en testruns die uitgevoerd zijn in het kader van 

de opbouw en validatie van het svrm 4.2.1. 

                                                                 

1 Zie document ‘Strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.2.1 – Technische rapportage’ 

2 Zie document ‘Strategisch netwerkmodel Vlaanderen versie 4.2.1 – Technische rapportage’ 

3 Zie document ‘Strategische verkeersmodellen Vlaanderen versie 4.2.1 – Overzichtsrapportage’ 

http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/
file:///C:/Users/mdb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ODH209W9/verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
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2 BEGRIPPENLIJST 

2.1 TERMINOLOGIE 

• Commodity groepen (of groups): groepering van NST-klassen 

• Fijne zonering: zoneringsniveau waarbij België is onderverdeeld in 519 zones. Voor Vlaanderen stemt dit 
grosso modo overeen met de gemeentes. Grote steden of gemeentes, of steden of gemeentes waar een 
fysische barrière doorloopt (snelweg, waterweg,…) zijn in sommige gevallen verder onderverdeeld. In 
Wallonië wordt dit zoneringsniveau langs de grens met Vlaanderen ook aangehouden, maar hoe verder 
verwijderd van Vlaanderen, hoe minder fijn de zonering. De zonering in het buitenland is hetzelfde als 
die voor de grove zonering. Deze zonering wordt gebruikt bij de vervoerwijzekeuze, het logistieke 
model, het voertuigmodel en de toedeling. 

• Grove zonering of NUTS3-zonering: zoneringsniveau waarbij België is onderverdeeld in 48 zones. Voor 
België stemt dit overeen met de arrondissementen (NUTS3-niveau) met een extra zone voor de havens 
van Antwerpen, Gent en Zeebrugge en de luchthaven van Zaventem. In het buitenland wordt dit 
zoneringniveau langs de grens met België aangehouden, maar hoe verder men verwijderd is van België, 
hoe grover de zonering wordt. Deze zonering wordt gebruikt bij de generatie en distributie. 

• NUTS1: Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek. Het betreft een statistische indeling 
van Europa. NUTS1 stemt voor België overeen met de 3 gewesten. 

• NUTS2: Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek. Het betreft een statistische indeling 
van Europa. NUTS2 stemt voor België overeen met de provincies. 

• NUTS3: Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek. Het betreft een statistische indeling 
van Europa. NUTS3 stemt voor België overeen met de arrondissementen. De NUTS3-indeling vormt de 
basis voor de grove zonering van het vrsm4. Voor België zijn een aantal NUTS3-zones verder 
onderverdeeld. Meer concreet zijn de zeehavens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge en de luchthaven 
van Zaventem uit de NUTS3-zonering gehaald en hebben deze een eigen zone toegewezen gekregen. In 
het buitenland stemt de zonering langs de grens met België overeen met het NUTS3-niveau. Hoe verder 
weg van België, hoe grover de zonering. 

• Skim (of netwerkskim): uitvoeren van een netwerkanalyse, waarbij bepaalde parameters gemeten 
worden op het netwerk tussen de verschillende herkomstbestemmingsrelaties. Meestal gaat het hierbij 
om afstand, reistijd, gecumuleerde tolkosten en/of de totale kosten. 
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2.2 AFKORTINGEN  

• ADSEI: Algemene directie voor statistiek en economische informatie, onderdeel van de Federale 
Overheidsdienst (FOD) Economie 

• HB: Herkomst-bestemming 

• FOD: Federale overheidsdienst 

• LOS: Level of service: dit is een verzamelnaam voor reistijden, wachttijden, reiskosten, afstand,… 

• NACE: Europese indeling van bedrijfsactiviteiten 

• NST/R: Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée (NSTR): 
internationaal classificatiesysteem voor goederen. Deze codering is sinds 1 januari 1967 van kracht 
binnen de lidstaten van de Europese Unie. 

• NST 2007: Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport: nieuw 
internationaal classificatiesysteem voor goederen, van kracht sinds 2008. 

• NUTS: Nomenclature des unités territoriales statistiques: Europese gebiedsindeling voor het verzamelen 
van statistische informatie. 

• PA: Productie-attractie 

• PAE: personen-auto-equivalent 

• RSZ: Rijksdienst voor Sociale zekerheid 

• SLA: Selected link analyse: analysetechniek om de herkomst en bestemming van het verkeer dat langs 
een bepaald wegvak passeert te berekenen. 

• svrm v4.2.1: Strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.2.1 

• UNECE: United Nations Economic Commission for Europe, De Europese economische commissie van de 
Verenigde Naties 

• VKBO: Verrijkte kruispuntdatabank voor ondernemingen 

• VVWK: Vervoerwijzekeuze 
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3 ALGEMENE OPBOUW STRATEGISCH VRACHTMODEL 
VLAANDEREN VERSIE 4.2.1 

Het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.2.1 brengt, in combinatie met het netwerkmodel, de 

goederenstromen in Vlaanderen in kaart op dagbasis/jaarbasis voor het vervoer over de weg, het spoor en via 

de binnenvaart. Dit gebeurt op een strategisch niveau. Dit wil zeggen dat de grote goederenstromen op de 

snelwegen en de grote gewestwegen zo nauwkeurig mogelijk beschreven worden, maar dat dit goederenmodel 

niet geschikt is voor de goederenstromen op lokale wegen of voor scenario’s rond stedelijke distributie.  

Er wordt dus berekend welke goederenstromen op dagbasis en jaarbasis over de Vlaamse vervoersnetwerken 

vervoerd worden. Deze goederenstromen, uitgedrukt in aantal ton, worden ook omgezet naar de  

bijbehorende voertuigstromen via gemiddelde beladingsgraden. 

Het basisjaar van het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.2.1 is 2010. Het basisjaar van de afgeleide 

personenmodellen v4.2.1 is 2017. Daarom is er voor het strategisch vrachtmodel ook een scenario voor 2017 

opgebouwd. Daarnaast is er ook een toekomscenario voor 2030 gebouwd. De opbouw van dit scenario wordt 

beschreven in een ander rapport dat ook geraadpleegd kan worden op de website van 

http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/ en kan opgevraagd worden bij het team 

Verkeersmodellen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid 

(verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be).   

Deze goederenstromen worden middels verschillende stappen berekend: 

1. Voorbereiding: bereken allerlei parameters als de reistijden en monetaire kosten, nodig voor volgende 

stappen, door middel van het uitvoeren van skims van de Levels of Service (LOS); 

2. Generatiemodel: berekening van de productie en attractie van goederenstromen in aantal tonnen per 

NUTS3-zone; 

3. Distributiemodel: koppeling van de producties en attracties; 

4. Vervoerwijzekeuzemodel: bepalen van vervoerwijze; 

5. Logistieke processen: integratie van grote logistieke centra; 

6. Voertuigmodel: omzetten van de berekende goederenstromen naar voertuigstromen; 

7. Toedeling op het netwerk in het netwerkmodel: voor spoor, binnenvaart en de vrachtwagens wordt er 

een toedeling op dagbasis uitgevoerd.  

Sommige van deze stappen, nl. generatie en distributie, gebeuren met een grove zonering, nl. op NUTS3-niveau 

(dit komt in België overeen met de arrondissementen). De andere stappen gebeuren met een meer 

gedetailleerde, ‘fijne’ zonering (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Bijkomend aan de 

bovenstaande stappen zijn er nog een aantal extra stappen aan het vrachtmodel toegevoegd. Deze stappen 

staan vooral in het teken van het opmaken van uurmatrices en het opstellen van matrices voor andere 

modellen in het raamwerk van de 4de generatie strategische verkeersmodellen, zoals het NetwerkModel4 en 

Personenmodel5 versie 4.2.1. Deze extra modules zijn: 

8. Tijdstipkeuzemodel: model dat voor het vrachtwagenverkeer het vertrektijdstip bepaalt; 

9. Uurkalibratie: in deze optionele stap worden de matrices met de vrachtwagens vergeleken met de 

tellingen op de weg; 

10. Desaggregatiemodel naar een meer gedetailleerde zonering. 

                                                                 

4 Zie document ‘Strategisch netwerkmodel Vlaanderen versie 4.2.1 – Technische rapportage’ 

5 Zie document ‘Strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.2.1 – Technische rapportage’ 

http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/
file:///C:/Users/borremda/Documents/verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
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Dit vrachtmodel maakt voor de voorbereidende stap (opbouwen skims) en de toedelingen op het netwerk 

gebruik van het netwerkmodel (zie inleiding). 

In onderstaande tabel worden deze stappen geschematiseerd, waarbij ook vermeld is of het in het 

vrachtmodel of in het netwerkmodel gebeurt. 

 

Stap: Omschrijving: 

1. LOS skims maken  

(vindt plaats in het NetwerkModel) 

Skims maken van het weg-, spoor- en binnenvaartnetwerk, ter 

voorbereiding van latere stappen. 

2. Productie en Attractie Bereken de productie en attractie van de goederenstromen, 

uitgedrukt  in  aantal tonnen per NUTS-3-zone. 

3. Distributie  Bereken een H-B patroon op basis van de eerder berekende 

productie en attractie. 

4. Vervoerswijzekeuzemodel Bepaal met welke vervoerswijze de verschillende goederenstromen 

worden vervoerd. Hierbij worden de LOS-skims van stap 1 gebruikt. 

5. Logistiekmodel Bepaal voor de stromen via de weg of deze langs logistieke centra 

lopen en langs welke logistieke centra deze lopen. 

6. Voertuigmodel Bepaal de voertuigstromen (verkeersbewegingen) op basis van de 

vervoerde goederenstromen per voertuigsoort. 

7. Toedeling op het netwerk 

(vindt plaats in het Netwerkmodel). 

Routekeuze op dagbasis voor spoor, binnenvaart en weg. 

8. Tijdstipkeuzemodel Voor het vrachtvervoer over de weg wordt in deze module het 

vertrektijdstip bepaald. 

9. Uurkalibratie (optioneel) In deze module vindt voor het wegverkeer een kalibratie plaats op 

basis van een uurgegevens. 

10. Desaggregatie In deze module worden de vervoersstromen over de weg 

gedesaggregeerd naar een ruimtelijk fijner zone niveau.  

 

In Hoofdstuk 5 wordt elk van de stappen in de bovenstaande tabel in meer detail beschreven. 

4 MODELDIMENSIES 

4.1 ZONERING 

Het strategisch vrachtmodel Vlaanderen v4.2.1 is een zonegebaseerd model. Dit wil zeggen dat het 

bestudeerde gebied opgedeeld is in zones. Alle vertrekken en aankomsten binnen een zone worden 

verondersteld te vertrekken/aan te komen in de centroïde van deze zone. 

Het studiegebied van het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.2.1 is Vlaanderen. De zonering en het 

netwerk gaan echter veel ruimer en nemen een groot deel van Europa mee, aangezien een groot deel van de 

goederenstromen op internationaal niveau gebeurt. 
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In het generatie- en distributiemodel wordt in het binnenland een grove zonering gebruikt op NUTS3-niveau, 

wat overeenkomt met de arrondissementen. Daarenboven zijn de zeehavens Antwerpen (linkeroever en 

rechteroever apart), Gent en Zeebrugge en de luchthaven van Zaventem (Brucargo-zone) in een aparte zone 

opgenomen. Dit resulteert in 48 binnenlandse zones (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

 

Figuur 1: Grove zonering svrm versie 4.2.1 in België voor het generatie- en distributiemodel 

De zonering in het buitenland is kort bij België op NUTS3-niveau en wordt grover naarmate men verder van 

België verwijderd is, van NUTS2 naar NUTS1 naar groeperingen van landen (zie Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.). Dit zorgt voor 94 buitenlandse zones. In v4.2.1 van het strategische vrachtmodel Vlaanderen wordt 

ook Rotterdam als aparte zone onderscheiden, in eerdere versies was dit nog niet het geval.  

 

  

Figuur 2: Zonering svrm versie 4.2.1 in het buitenland (links algemeen overzicht, rechts grensgebied rond België) 

Vanaf het vervoerwijzekeuzemodel wordt overgeschakeld naar een fijnere zonering met 531 zones in België 

(zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Deze fijnere zonering wordt gehanteerd om een correctere modale 
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verdeling te kunnen berekenen en om correctere toedelingen te kunnen uitvoeren. In Vlaanderen komen de 

zones buiten de zeehavens grosso modo overeen met de gemeentegrenzen en in sommige gemeenten (met 

een fysieke barrière door de gemeente zoals een rivier, kanaal of snelweg) met de deelgemeentegrenzen 

indien de grenzen van de deelgemeentes beter overeen komen met de fysieke barrières. In de havens zijn de 

zones verder uitgesplitst, zodat geen enkele zone over een gemeentegrens heen loopt. In het buitenland blijft 

vanaf het vervoerwijzekeuzemodel de zonering dezelfde als bij het generatie- en distributiemodel. 

 

Figuur 3: Fijne zonering in België 

4.2 NETWERKEN 

Het netwerk (weg, water, spoor) dat gebruikt wordt, is afgeleid van een masternetwerk. Dit masternetwerk 

vormt het basisnetwerk voor alle verkeersmodellen die door de Vlaamse Overheid gebruikt worden. Het 

principe bij het gebruik van het masternetwerk is dat alle modellen van dit netwerk afgeleid worden, en dat 

alle aanpassingen aan het netwerk in het masternetwerk worden uitgevoerd. Op deze manier worden 

aanpassingen die uitgevoerd worden meegenomen in alle verkeersmodellen die nadien afgeleid zullen worden. 

Een overzicht van het netwerk is gegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. De gele lijnen zijn 

autosnelwegen, de blauwe lijnen binnenvaartverbindingen, en de zwart-witte spoorwegen. In Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. is het wegennetwerk in meer detail weergegeven, met de gele 

autosnelwegen, de rode gewestwegen, en de paarse lokale wegen. Net zoals bij de zonering worden de 

netwerken minder fijn naarmate ze verder van België verwijderd zijn.  
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Figuur 4: Autosnelwegen en spoor- en binnenvaart netwerken svrm versie 4.2.1 

 

 

Figuur 5: Detail wegennetwerk svrm versie 4.2.1 
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4.3 GOEDERENINDELING 

Het strategisch vrachtmodel Vlaanderen v4.2.1 berekent de goederenstromen via alle modaliteiten en 

netwerken van en naar alle Vlaamse bestemmingen, zowel op dag- als jaarbasis. De goederen worden 

ingedeeld volgens 20 productsoorten in NST6-klassen. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is deze indeling 

weergegeven. In het model wordt rekening gehouden met kenmerken die verschillen per goederensoort en 

voorkeuren in het simuleren van de transportlogistieke keuzes. Waar invoerdata voor het model nog gebaseerd 

was op de verouderde NSTR7-classificatie, is een conversietabel toegepast om het model volledig op te zetten 

volgens de NST-classificatie. 

 

Tabel 1: Overzicht van de NST-klassen 

5 BESCHRIJVING STAPPEN SVRM V4.2.1 

5.1 VOORBEREIDING: OPMAKEN LOS-SKIMS 

In het proces “LOS skims maken” worden eerst Level of Service matrices gemaakt. Dit betekent dat een 

netwerkanalyse wordt uitgevoerd om parameters te verkrijgen over de reisweerstand voor iedere 

herkomstbestemmingsrelatie. Voor het spoor en de binnenvaart betreft dit reistijden en afstanden, voor het 

wegvervoer worden ook de tolkosten per herkomstbestemmingsrelatie verzameld.  

Dit proces gaat als volgt tewerk: eerst wordt voor elk herkomst-bestemmingspaar de beste route gekozen. 

Deze beste route is niet noodzakelijk de kortste of snelste route. Het is de route  die de kleinste veralgemeende 

weerstand heeft. Deze veralgemeende weerstand is een combinatie van reistijden, afstanden en monetaire 

kosten.  Bij het kiezen van deze route wordt geen rekening gehouden met congestie aangezien congestie op 

dagbasis/jaarbasis bijna nergens een rol speelt. 

Vervolgens wordt voor die gekozen route de reistijden, afstanden en tolkosten berekend of ‘geskimd’  voor de 

weg, het spoor en de binnenvaart. 

Het proces “LOS skims maken” vindt plaats in het Netwerkmodel, onderdeel van de 4e generatie strategische 

verkeersmodellen. Het svrm v4.2.1 voert deze analyse dus niet zelf uit.  

                                                                 

6 Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport: internationaal classificatiesysteem voor goederen, van 
kracht sinds 2008. 

7 Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée: international classificatiesysteem voor goederen. 
Deze codering is sinds 1967 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.  

NST Beschrijving NST Beschrijving

1 Landbouwproducten 11 Machines

2 Kolen, ruwe petroleum en gas 12 Transportgoederen

3 Ertsen 13 Meubelen en andere gefabriceerde goederen

4 Voeding, drank en tabak 14 Secundaire ruwe materialen

5 Textiel 15 Post

6 Hout en afgeleide producten 16 Materiaal voor transport van goederen

7 Geraffineerd petroleum, cokes 17 Verhuisgoederen

8 Chemicaliën en afgeleide producten 18 Gegroepeerde goederen

9 Niet-metalen minerale producten 19 Onbekend

10 Metalen 20 Andere 

Beschrijving NST-klassen
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5.2 GENERATIEMODEL: PRODUCTIE/ATTRACTIE 

In de Productie en Attractie module wordt voor iedere NUTS-3-zone bepaald hoeveel goederen de zone 

produceert en ontvangt in aantal tonnen. Hiertoe zijn factoren geschat die de productie en attractie per zone 

en goederengroep berekenen op basis van de bruto toegevoegde waarde, de bevolking en de tewerkstelling in 

de industrie en transport en logistiek. Zones met een grotere toegevoegde waarde, bevolking, en 

tewerkstelling in de desbetreffende tewerkstellingscategorieën produceren en ontvangen meer goederen in de 

Productie en Attractie module. De schatting van deze factoren is gebeurd op basis van geobserveerde 

goederenstromen voor het basisjaar 2010 over de weg, het spoor en binnenvaart. Er wordt verondersteld dat 

deze productie/attractiefactoren constant blijven naar de toekomst toe. Voor de haven van Antwerpen worden 

specifieke productie/attractiecijfers gebruikt. Voor meer details over deze geobserveerde goederenstromen 

wordt verwezen naar het schattingsrapport (zie inleiding).  

5.3 DISTRIBUTIE 

De zonale producties en attracties worden vervolgens doorgegeven aan de Distributie module. Deze module 

bepaalt hoeveel tonnen er tussen ieder herkomstbestemmingspaar worden vervoerd. De producties en 

attracties worden in feite aan elkaar gekoppeld. Dit gebeurt aan de hand van een Furness techniek: op 

iteratieve wijze wordt een herkomstbestemmingspatroon berekend dat overeenkomt met de producties en 

attracties van iedere zone, waarbij herkomstbestemmingsrelaties met een hogere productie en attractie en 

een lagere reisweerstand een grotere goederenstroom toegewezen krijgen. Hierbij wordt als reisweerstand 

enkel rekening gehouden met de afstand.   

5.4 VERVOERWIJZEKEUZEMODEL 

Het Vervoerwijzekeuzemodel is een discreet keuzemodel dat voor iedere herkomstbestemmingsrelatie (en 

NST-klasse) de goederenstroom over de hoofdvervoerswijzen verdeelt (weg, binnenvaart, spoor). In een 

discreet keuzemodel gaan we ervan uit dat alle keuzes rationeel gemaakt worden. Er wordt verondersteld dat 

iedereen het ‘nut’ van elk alternatief kent en dat het alternatief met het grootste nut gekozen wordt. 

Het nut van een alternatief volgt uit een lineaire functie van transporttijden, monetaire kosten 

(tijdsafhankelijke kosten, afstandsafhankelijke kosten en kosten voor het laden en lossen) en afstanden. Aan 

elk van deze attributen worden gewichten gehangen; de coëfficiënten. Deze coëfficiënten zijn geschat aan de 

hand van geobserveerde goederenstromen voor het basisjaar 2010. Meer details over deze schattingen zijn te 

vinden in de schattingsrapportage, genoemd in de inleiding van dit document. 

In deze stap wordt dus voor het spoor, binnenvaart en het vervoer over de weg het nut berekend. Niet enkel 

de hoofdvervoerwijze wordt gekozen, ook een subtype van die vervoerwijze wordt gekozen. 

Hieronder worden de verschillende mogelijke subtypes beschreven: 

Voor wegvervoer zijn dat drie types vrachtwagens:  

• bestelwagens met een capaciteit van 1.5 ton,  

• kleine vrachtwagens met een capaciteit van 12.5 ton 

• grote vrachtwagens met een capaciteit van 27 ton.  

Alle zones zijn met deze vrachtwagens bereikbaar. 

Bij spoorvervoer zijn ook drie alternatieven beschikbaar. Enerzijds wordt voor direct vervoer onderscheid 

gemaakt tussen  
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• bloktreinen (capaciteit: 1500 ton)  

• verspreid vervoer (capaciteit: 501 ton). Dit zijn treinen die per wagon besteld worden en eerst in 

rangeerstations samengesteld dienen te worden.  

Anderzijds is er voor de trein ook een mogelijkheid tot intermodaal spoorvervoer (capaciteit: 765 ton). Hierbij 

wordt spoorvervoer gecombineerd met voor- en/of natransport via de weg. Direct spoorvervoer is alleen 

beschikbaar in zones met toegang tot het spoornetwerk. Intermodaal spoorvervoer is voor alle zones in België 

beschikbaar en voor de meeste buitenlandse zones.  

Bij binnenvaart bestaat de keuzeset uit 12 alternatieven, waarvan 6 alternatieven met direct vervoer zijn en de 

andere 6 intermodaal. Het onderlinge verschil tussen de 6 scheepstypes bij intermodaal en direct vervoer is de 

capaciteit van het schip. Deze varieert van 300 ton t/m 9000 ton. De capaciteit van de schepen bepaalt niet 

alleen de hoeveelheid goederen die vervoerd kunnen worden, maar ook welke rivieren en kanalen bevaren 

kunnen worden. Dit heeft invloed op de beschikbaarheid van de alternatieven in de keuzeset. Net als bij 

spoorvervoer zijn zones met directe of intermodale binnenvaart bereikbaar, nooit met allebei. 

De keuze van het subtype wordt bepaald door 2 parameters: de zendingsgrootte en de frequentie van de 

goederenstromen. Deze parameters zijn voor de basistoestand geschat op basis van geobserveerde 

goederenstromen. In toekomstscenario’s wordt de zendingsgrootte constant gehouden. Wanneer het volume 

van het goederenverkeer stijgt, zal de frequentie dus ook stijgen, maar de zendingsgrootte zal gelijk blijven. 

5.5 LOGISTIEKE PROCESSEN 

Voor het wegvervoer wordt daarna de Logistieke module uitgevoerd. In deze module wordt voor het vervoer 

over de weg de keuze gelaten of het vervoer van A naar B rechtstreeks gebeurt, of via een logistiek knooppunt. 

Zo’n logistiek knooppunt is een locatie waar er een herverdeling van goederenstromen gebeurt. Een voorbeeld 

hiervan is wanneer de goederen van een grote vrachtwagen op verschillende bestelwagens gezet wordt in 

verschillende richtingen. Een ander voorbeeld is wanneer goederen van 2 grote vrachtwagens verdeeld worden 

over verschillende kleinere vrachtwagens. Een logistiek knooppunt kan ook een intermodale terminal zijn, maar 

dit is niet noodzakelijk. 

De keuze of het goederentransport al dan niet via een logistiek knooppunt gebeurt, en indien het via een 

logistiek knooppunt gebeurt, via welk knooppunt, vindt plaats op basis van de capaciteit en het invloedsgebied 

van de 24 logistieke knopen. Alleen goederen van NST-klassen 11 (machines) en 13 (meubelen en andere 

gefabriceerde goederen) kunnen worden vervoerd via een logistieke knoop in het goederenmodel.  Voor deze 

typen goederen is het aannemelijk dat transportketens via logistieke knopen plaatsvinden. Van de 

goederenstromen die via logistieke knopen gaan, wordt de oorspronkelijke goederenstroom in de HB matrix 

aangepast zodat een nieuwe goederenstroom via de logistieke knoop ontstaat.   

5.6 VOERTUIGMODEL 

In het Voertuigmodel wordt voor het wegvervoer, de binnenvaart, en het spoor het aantal ritten/reizen 

bepaald. Het aantal ritten/reizen wordt berekend aan de hand van het tonnage per 

herkomstbestemmingsrelatie en gegevens over de gemiddelde belading en de fractie lege ritten per 

voertuigtype, afstandsklasse en NTS-klasse. De gemiddelde belading volgt voor de binnenvaart en het 

spoorvervoer uit empirische data. Voor het wegvervoer is een inschatting gemaakt op basis van expert 

judgement (zie de schattingsrapportage voor meer detail).  
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5.7 TOEDELING 

De ritten/reizen uit het Voertuigmodel worden vervolgens toegedeeld aan een netwerk zodat 

verkeersintensiteiten per link verkregen worden. Deze toedeling vindt plaats in het netwerkmodel van de 4e 

generatie strategische verkeersmodellen. Deze stap wordt dus niet uitgevoerd in het SVRM V4.2.1 zelf. 

Voor het wegvervoer kunnen twee verschillende toedelingstechnieken worden toegepast, de ICA techniek of 

de Node en Turn VDF techniek. Beide toedelingstechnieken houden rekening met verliestijden bij kruispunten 

en afslagbewegingen en passen de zogeheten Blocking Back techniek toe, waarbij de invloed van fileopbouw 

op stroomopwaarts gelegen kruispunten wordt meegenomen. Bij de ICA techniek vindt een evenwichtsdeling 

plaats; dit is een iteratief proces waarin het toegedeelde verkeer de reistijden op het netwerk beïnvloedt, 

waarna de routekeuze opnieuw wordt berekend. Bij de VDF techniek is echter geen sprake van een dergelijke 

feedbacklus waarbij de routekeuze wordt aangepast. 

Voor het spoor wordt een gestuurde toedeling uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van elementaire paden. 

Met een toedeling van passagierstreinen is eerst bepaald hoeveel elementaire paden voor passagierstreinen 

gebruikt worden, en wat de beschikbare restcapaciteit voor goederentreinen is. Vervolgens worden de 

berekende goederentreinen toegedeeld in een capaciteits gerestricteerde toedeling. 

Voor de toedeling van de binnenvaartschepen worden de schepen per scheepscategorie (300, 600, 1350, 2000, 

4500 en 9000 ton) toegedeeld op het binnenvaartnetwerk. Van alle waterwegen is geweten wat de maximale 

scheepscategorie is die erover kan varen en bij de routekeuze wordt hier aldus rekening mee gehouden. Grote 

binnenvaartschepen zullen niet over kleine binnenvaartwegen kunnen varen, terwijl het omgekeerd wel 

mogelijk is. Verder wordt er ook rekening mee gehouden dat schepen sneller kunnen varen op grote 

binnenvaartwegen, en wordt de vertraging ten gevolge van het passeren van sluizen mee in rekening gebracht. 

Het intermodale binnenvaartverkeer zal zo snel mogelijk van/naar het binnenvaartnetwerk gaan via 

intermodale knopen om de verplaatsing met vrachtwagens over het wegennetwerk zo kort mogelijk te houden. 

De bijhorende binnenvaartschepen zullen vanaf de intermodale knopen hun route vervolgen naar hun 

bestemming. Op hun bestemming zullen ze ook het transport over de weg tot een minimum beperken. 

5.8 TIJDSTIPKEUZEMODEL  

Het resultaat van de vorige stappen is een herkomst-bestemmingsmatrix op dagbasis en op jaarbasis. Voor het 

strategisch personenmodel Vlaanderen en andere afgeleide verkeersmodellen, zijn matrices voor het 

wegvervoer op uurbasis nodig. Daarom gebeurt in deze stap een desaggregatie van de vrachtwagen- en 

bestelwagenmatrices. 

Deze desaggregatie gebeurt in 2 stappen: 

- enerzijds is er de standaardverdeling die opgemaakt is aan de hand van de tijdstipverdeling 

verkeerstellingen op snelwegen. 

- Anderzijds wordt de mogelijkheid geboden om te veranderen van vertrektijdstip 

(vertrektijdstipverschuivingkeuzemodel). Deze verschuiving gebeurt aan de hand van een discreet 

keuzemodel dat geschat is op basis van een SP-onderzoek dat uitgevoerd is bij ontvangers van 

goederen. Meer details worden beschreven in de schattingsrapportage.  De nutsfunctie maakt gebruik 

van reistijden en monetaire kosten. Hierbij is het belangrijk dat de gecongesteerde reistijden gebruikt 

worden. Daarom vereist deze stap een preload van de personenwagens. Deze preload komt van een 

preliminaire run van het strategisch personenmodel Vlaanderen.  

De  uurmatrices met aantallen berekende ritten per uur kunnen als input dienen voor andere 

verkeersmodellen die op uurbasis werken.  
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5.9 UURKALIBRATIE 

Optioneel kan ook een ‘Uurkalibratie’ uitgevoerd worden voor het verkeer over de weg om de uurmatrices 

beter te laten aansluiten bij geobserveerde verkeerspatronen. Deze stap gebeurt buiten het vrachtmodel zelf 

om. Standaard is al een eerste kalibratie uitgevoerd. 

5.10 RUIMTELIJKE DESAGGREGATIE 

Tot slot worden de vervoersstromen over de weg ook ruimtelijk gedesaggregeerd. De vrachtwagenmatrices 

worden van de fijne zonering van het vrachtmodel naar de gedetailleerde metazonering van het strategisch 

personenmodel gebracht, zodat deze matrices gebruikt kunnen worden in de toedeling in het Netwerkmodel, 

in combinatie met de personenmatrices. Deze metazonering is de basis waaruit de zonering van alle afgeleide 

verkeersmodellen van de 4de generatie opgebouwd kunnen worden. 

Deze ruimtelijke desaggregatie gebeurt op basis van de socio-economische gegevens. 

   

 


