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1 INLEIDING 

Het netwerkmodel vormt een sleutelonderdeel binnen de strategische verkeersmodellen Vlaanderen versie 

4.2.1. Het voert toedelingen van gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer uit op het aanbodsnetwerk en 

levert kostenskims aan het personenmodel (vraagmodel voor personenmobiliteit) en het vrachtmodel 

(vraagmodel voor vrachtvervoer).  

Bovendien staat het netwerkmodel in voor het grafisch beheer van input- en resultaatnetwerken en het 

opmaken van secundaire resultaten (netwerkperformanties, resultaatsfiguren, shapefiles, etc.).  

Het netwerkmodel wordt zowel gebruikt voor het strategisch personenmodel Vlaanderen als de afgeleide 

regionale verkeersmodellen. Waar de methodiek verschilt tussen deze twee verkeersmodellen wordt dit 

aangegeven in dit document. 

Hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijft de opbouw van het aanbodsnetwerk. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de 

gebruikte toedelingstechnieken in VISUM voor gemotoriseerd verkeer. In hoofdstuk 4 worden de 

kostenbepaling en toedelingstechnieken voor openbaar vervoer toegelicht. Hoofdstuk 5 tenslotte bespreekt de 

kostenbepaling voor de actieve modi fiets en te voet. 
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2 OPBOUW AANBODSNETWERK 

2.1 OPBOUW AANBODSNETWERK GEMOTORISEERD VERKEER 

Het netwerk van de strategische verkeersmodellen versie 4.2.1 is opgebouwd op basis van verschillende 

operationele GIS-netwerken en -applicaties die binnen de Vlaamse overheid gebruikt worden. Bovendien is 

terreinkennis en opzoekingswerk via diverse bronnen toegepast. Door verrijkingen en aanpassingen van het 

netwerk is er geen link meer met de oorspronkelijke netwerken, en kan er gesproken worden van een uniek 

netwerk voor de strategische verkeersmodellen versie 4.2.1. 

Dit netwerk is geconsolideerd een zogenaamd “masternetwerk” waarin alle wegen in Vlaanderen en ruime 

omgeving opgenomen zijn in zulke detailgraad dat ze noodzakelijk kunnen zijn voor een bepaald afgeleid 

verkeersmodel. Ook qua zonering is er een “masterzonering” opgemaakt die op een detailniveau waarmee 

overal in Vlaanderen gedetailleerd genoeg gemodelleerd kan worden. De verschillende modellen van de 4de 

generatie (SPM Vlaanderen en Regionale verkeersmodellen) worden allemaal afgeleid van dit masternetwerk 

en masterzonering zodat deze steeds compatibel en consistent blijven met elkaar.  

2.1.1 NETWERKVERVEREENVOUDIGING 

In eerste instantie is gestart van een gedetailleerd GIS-netwerk voor de opbouw van het netwerk van de 

strategische verkeersmodellen Vlaanderen versie 4.2.1. Dit netwerk is echter veel te complex om dienst te 

kunnen doen als netwerk voor verkeersmodellering. Typische probleempunten van gedetailleerde GIS-

netwerken zijn: 

 Rotondes die effectief als ronde wegen getekend zijn, terwijl die voor een netwerk voor 

verkeersmodellering bij voorkeur punten zijn; 

 Wegen met een middenberm waardoor de wegen apart opgenomen zijn. Dit verhoogt enerzijds het 

aantal links in het netwerk wat voor extra rekentijd bij toedelingen zorgt, en anderzijds zorgt dit 

ervoor dat er complexe kruispunten ontstaan met verschillende knopen; 

 Wegen die ‘kruisen’ met een tunnel of een brug, waarbij knopen getekend worden waar de niet-

kruisende wegen op aansluiten. Hierdoor worden punten gecreëerd waar het mogelijk is om van de 

weg naar de brug of tunnel te gaan waar dit in werkelijkheid niet kan. 

In samenwerking met SIGGIS NV, dat bij de opmaak van het netwerk GIS-ondersteuning gaf aan de afdeling 

Beleid van MOW, is het netwerk aan de hand van automatische algoritmes vereenvoudigd. Hierdoor werd de 

link verbroken met het oorspronkelijke netwerk doordat een zeer groot deel van de wegsegmenten niet meer 

overeenstemt met de oorspronkelijke wegsegmenten door de verschillende vereenvoudigingen. Ook de unieke 

ID die elke link uit het oorspronkelijke netwerk had, werd hierbij verwijderd omdat die toch al voor een groot 

aantal links verloren was gegaan door de omzetting. 

Rotondes worden samengenomen in één punt, middenbermen worden samengeklapt (behalve die op 

snelwegen) en er wordt voor gezorgd dat wegen met bruggen en tunnels zonder boven- of onderliggend 

kruispunt opgenomen worden in de vereenvoudigingsstap van het netwerk. 

In een volgende stap is het netwerk uitgedund. Voor een netwerk van een strategisch verkeersmodel moeten 

immers vooral die wegen opgenomen zijn die bijdragen aan het bovenlokaal of regionaal functioneren van het 

wegennetwerk. Rekentechnisch is het verder zo dat veel links en knopen in een netwerk de toedelingen en 

kalibratie sterk vertragen omdat enerzijds het aantal mogelijke paden zeer sterk toeneemt, en anderzijds 

omdat de paden veel langer worden (wat bijvoorbeeld meer tijd vraagt om ze weg te schrijven). Dit is gedaan 
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aan de hand van de “Thin-Road” functie uit ArcGIS1. Deze functie is ontworpen om wegen te verwijderen uit 

een netwerk dat op een hoger niveau weergegeven wordt. Als je bijvoorbeeld een zoom hebt van Vlaanderen, 

ben je niet geïnteresseerd in de weergave van kleine wegen, en de Thin-Road-functie zorgt er dus voor dat de 

minder belangrijke wegen weggesmeten worden. Het uitdunnen van het netwerk is als volgt gebeurd. 

Onderstaande wegen zijn niet verwijderd uit het netwerk: 

 Hoofdwegen; 

 Wegen waarop openbaar vervoer rijdt. 

Fiets- en voetgangerswegen (zoals bijvoorbeeld in parken) zijn allemaal verwijderd. Hierdoor gaan echter ook 

een aantal interessante verbindingen verloren. Toch is beslist om ze te verwijderen (omwille van de grote 

hoeveelheid fiets- en voetgangerswegen), en ze bij de manuele controle achteraf terug toe te voegen. 

Het buitenlandse netwerk is vanuit verschillende bronnen toegevoegd. Voor Nederland en het noordelijke deel 

van Duitsland is beroep gedaan op het netwerk van het Nederlands Regionaal Model-Zuid (NRM-Zuid). Dit 

netwerk bevat alle nodige linkinformatie (rijstroken, wegtypologie), maar bevat geen informatie omtrent 

kruispunten. Kruispuntdefiniëring wordt toegelicht in paragraaf 2.4. 

Het Franse netwerk wordt overgenomen uit het provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen versie 3.6.1. 

Hieruit is eveneens alle aanwezige linkinformatie gerecupereerd.. De kruispuntdefiniëring in dit gebied komt 

verder aan bod in paragraaf 2.4.  

2.1.2 NETWERKVERRIJKING  

Vertrekkende van het vereenvoudigde netwerk (basisnetwerk) is het netwerk vervolgens verder verrijkt met 

informatie omtrent verkeersfunctie en urbanisatiegraad. Deze attributen hebben een schaal van 1 tot 7: 

 Urbanisatie: 1 = landelijk, 7 = stedelijk; 

 Verkeersfunctie: 1 = erffunctie, 7 = stroomfunctie. 

De verkeersfunctie is bepaald op basis van een aantal linkattributen, namelijk de maximum toegelaten snelheid 

(enkel beschikbaar voor hoofdwegen in het basisnetwerk), de wegencategorisering van het basisnetwerk en 

het aantal rijstroken. Lokale wegen krijgen de waarde 2 als verkeersfunctie, wegen met een hogere 

categorisering krijgen verkeersfunctie 6. Wegen tussen deze twee in krijgen de waarde 4 toegewezen. In het 

automatische proces zijn de waardes 1, 3, 5 en 7 niet toegewezen. Deze kunnen later wel worden toegepast bij 

de manuele controle indien blijkt dat er een verdere hiërarchisering nodig is tussen verschillende wegen. 

De urbanisatiegraad van een weg is bepaald op basis van de bevolkingsdichtheid, welke gekend is op niveau 

van de statistische sectoren. Om te vermijden dat bijvoorbeeld wegen naast een park of door een 

kantorenzone een te lage urbanisatiegraad toegewezen krijgen, is er niet enkel naar de eigen zone waarin de 

weg gelegen is gekeken, maar ook naar zones in de omgeving. Voor de opmaak van de urbanisatiegraad van 

wegen in een specifieke zone (doelzone) wordt naar zones in de omgeving van deze doelzone gekeken wat de 

bevolkingsdichtheid is. Voor elke doelzone wordt een gewogen oppervlakte en bevolking (aantal inwoners) 

berekend waarbij in de weging de nabijgelegen zones mee in rekening worden gebracht. De berekening van de 

wegingsfactor verloopt in functie van de afstand tussen de zones (zie Figuur 1). Indien bijvoorbeeld de 

centroïde van een nabijgelegen zone op 0,5 kilometer in vogelvlucht ligt, wordt haar aantal inwoners en 

oppervlakte voor zo’n 95% meegenomen. Voor een zone op een afstand van 3 kilometer bedraagt dit nog 

ongeveer 5%. Het aantal inwoners en de oppervlakte van de nabijgelegen zone wordt enkel in rekening 

gebracht indien de bevolkingsdichtheid groter is dan deze van de doelzone. Een stadspark in de omgeving kan 

de dichtheid van een doelzone dus niet naar beneden trekken, en dorps- en stadscentra krijgen door deze 

ingreep een veel homogener beeld qua bevolkingsdichtheid. Dit is wenselijk om ervoor te zorgen dat de 

                                                                 

1 GIS-software ontwikkeld door Esri. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geografisch_informatiesysteem
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Esri&action=edit&redlink=1
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urbanisatiegraad, en bijgevolg ook de toegelaten snelheid die bepaald wordt in functie van de 

urbanisatiegraad, van de wegen niet om de haverklap verandert, maar dat deze voor grotere gebieden 

hetzelfde blijft. 

Het verloop van de functie uit Figuur 1 wordt beschreven volgens volgende formule: 

Wegingsfactor =  𝑒
(−0,5 ∙ (

afstand
1,27

)
2

)
 

 

  

Figuur 1: Wegingsfactor in functie van afstand tot doelzone 

Volgende urbanisatiegraad wordt toegekend aan de wegen: 

Bevolkingsdichtheid 
(Inwoners/ha) 

Urbanisatiegraad 

< 3 1 

3 – 7,5 2 

7,5 – 13 3 

13 – 20 4 

20 – 40 5 

40 – 80 6 

> 80 7 
Tabel 1: Urbanisatiegraad in functie van gewogen bevolkingsdichtheid 

 

2.1.3 MANUELE CONTROLE 

Gedurende de opbouw van het netwerk zijn er voortdurend manuele controles en aanpassingen aan het 

netwerk uitgevoerd. Hierbij zijn op basis van de terreinkennis en online-kaarten aanpassingen uitgevoerd aan 

het visueel linktype (zie paragraaf 2.3), het aantal rijstroken, de urbanisatiegraad en de verkeersfunctie. 
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Daarnaast zijn er ook wegen toegevoegd of verwijderd indien dit nodig was om tot een correcte afwikkeling 

van het verkeer te kunnen komen bij de toedeling.  

Deze manuele controle dient niet als definitief beschouwd te worden maar als een continu proces van 

kwaliteitsverbetering van het gebruikte aanbodsnetwerk. 

2.2 OPBOUW AANBODSNETWERK  OPENBAAR VERVOER 

Het aanbod aan openbaar vervoer wordt in het verkeersmodel opgenomen via beschrijving van de volledige 

dienstverlening. Dit omvat alle lijnvoeringen voor trein, tram, bus en metro voor de vervoersmaatschappijen 

NMBS, De Lijn, MIVB en TEC waar relevant. Vertrekkende van de gedetailleerde beschrijving van elke dienst, 

met inbegrip van haltering en exacte doortochttijden, kan voor elke herkomst-bestemmingsrelatie een 

numerieke beschrijving gemaakt worden rond de OV-reis in kwestie, wat vertaald kan worden in een kwaliteit 

die gebruikt wordt bij afweging van de reis-alternatieven. 

Verschillende niveaus van detaillering inzake deze kwantificering zijn mogelijk, waarbij in mindere of meerdere 

mate de detaillering van de verschillende onderdelen van de OV-reis nauwkeurig in kaart wordt gebracht. 

Traditioneel wordt bij strategische modellering gebruik gemaakt van zogenaamde interval-modellering, wat 

een bepaalde abstractie inhoudt van de exacte tijd- of tijdstipcomponent in het OV-traject: uit de 

dienstbeschrijving worden dan wel de juiste doortochttijden behouden om de reistijd tussen haltes correct te 

becijferen, maar de feitelijke absolute tijdstippen zelf waarop de diensten vertrekken en aankomen spelen 

geen bepalende rol. Deze aanpak geeft een goede beschrijving van de reis-kwaliteiten zelf, maar vereenvoudigt 

inherent de precieze notie van wachten op een lijn vanaf een bepaald tijdstip, en vertaalt deze naar een 

gemiddelde wachttijd die gebaseerd is op de intervallen tussen opeenvolgende diensten. Hoogfrequentie lijnen 

krijgen op die manier een lagere gemiddelde wachttijd, laagfrequente lijnen hebben een hogere wachttijd. 

Door middel van slimme transformaties tussen intervallen en wachttijd wordt rekening gehouden met gedrag 

van de reizigers die bij lage frequenties de reisschema’s raadplegen om te lange wachttijden te vermijden. 

Belangrijkste nadeel echter is het ontbreken van correcte verrekening van overstappen tussen verschillende 

lijnen: de exacte tijden voor de aansluiting, of het ontbreken daarvan, worden niet opgenomen, maar 

vervangen door dezelfde gemiddelde wachttijd-aanpak. Voor hoogfrequente stedelijke netwerken vormt dit 

een kleiner probleem, maar bij laagfrequente voorzieningen is deze benadering via gemiddelden ongeschikt. 

Net om deze reden wordt in de 4de generatie verkeersmodellen gekozen voor een volledige tijdstip-gebaseerde 

aanpak. Dit impliceert dat de volledige kwantificering van de OV-reis dynamisch uitgevoerd wordt, met het 

tijdsverloop absoluut mee genomen. Deze aanpak sluit bovendien ook conceptueel naadloos aan bij de 

simulatie-benadering van het vraagmodel voor personen dat volledig discreet functioneert. Belangrijkste 

voordeel van de tijdstip-gebaseerd insteek is de inherent correcte modellering van overstappen tussen OV-

lijnen: af- en opstappen gebeurt op exacte tijdstippen, en de tijd tussen deze twee bewegingen wordt precies 

mee genomen. Laagfrequente lijnen die op elkaar aansluiten worden op die manier ook als dusdanig 

verdisconteerd. Andersom, niet-voorziene of slecht afgestemde aansluitingen worden ook correct bestraft. De 

impliciete tijdstip-gebaseerde insteek benadert waardering van frequenties, of wachttijden, op een afwijkende 

manier. Net de precieze vertrek- en aankomsttijden van de reizigers op tourniveau worden cruciaal, aangezien 

deze precies de wachttijden bepalen. Omdat de tijdsresolutie van het vraagmodel op uren gebaseerd is, waar 

de OV-netwerken op minuten detailleren, is een slimme verfijning noodzakelijk om notie te krijgen van 

wachttijden, om zodoende verschillen tussen hoge en lage frequenties te kunnen waarderen. 

2.2.1 OPMAKEN LIJNVOERING IN VISUM 

De lijnvoering van NMBS, De Lijn, MIVB en TEC zijn beschikbaar in het zogenaamde BLTAC-formaat. Deze 

lijnvoering wordt omgezet naar een VISUM-lijnvoering in twee stappen: eerst gebeurt een matching van alle 
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haltes op het VISUM-netwerk (‘stop points’), vervolgens wordt de lijnvoering opgebouwd als een opeenvolging 

van haltes. 

Er zijn twee manieren om stop points in een netwerk te coderen: op de knopen of op de links. Aangezien de 

begin- of eindhalte van een lijn sowieso op een knoop moet gecodeerd zijn en er technische problemen 

optreden bij de codering op links – er moet bijvoorbeeld steeds een minimale afstand tussen opeenvolgende 

haltes zitten, zoniet crasht de software – is er geopteerd om alle haltes op knopen te coderen. Bijkomende 

moeilijkheid is wel dat er slechts één stop point per knoop kan gecodeerd worden, en er bij de haltematching 

vaak meerdere haltes op één knoop terecht komen. Hier wordt rond gewerkt door één stop point per knoop te 

coderen, en per stop point worden User Definied Attributes gedefinieerd, meer bepaald Halte_ID en 

Halte_Naam, waarin de BLTAC-info van eventuele meerdere haltes is opgenomen. 

Bij het proces van halte-matching wordt rekening gehouden met het feit dat treinstations enkel op knopen van 

spoorwegen mogen terecht komen, metro-stations enkel op knopen van metro-sporen… 

Het resultaat van de haltematching voor België ziet er als volgt uit: 

 

Figuur 2: Haltematching 

Na de haltematching wordt de lijnvoering opgebouwd. In VISUM zit volgend datamodel: 

 

Figuur 3: concept lijnvoering VISUM 

Op het hoogste niveau heb je de lijnen, dit omvat eigenlijk niet meer dan de naam van de lijn. De line routes 

geven aan hoe de routes van de lijnen lopen, dit is een opeenvolging van knopen en haltes waarbij wordt 
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aangegeven aan welke haltes op de route er al dan niet wordt gestopt. De time profiles geven de tijdsschema’s 

van de routes weer, dit zijn de relatieve tijdsverschillen tussen de opeenvolgende haltes. Afhankelijk van spits- 

of daluur kan er een ander time profile gelden. Wanneer een line route gecombineerd wordt met een time 

profile, én er bovendien een starttijd gespecifieerd wordt, is de volledige rit (vehicle journey) bepaald.  

Bij de opmaak van de lijnvoering wordt uiteraard rekening gehouden met de toegelaten transport systemen 

van de weg. Zo zal de lijnvoering van de NMBS enkel op de treinsporen gecodeerd worden, en de metro’s, 

trams en bussen enkel op toegelaten sporen/wegen.  

Er wordt bij de opmaak van deze dienstregeling geen capaciteitsbeperkende attributen toegevoegd aan de 

verschillende vehicle journeys. Tijdens de toedelingen wordt de capaciteit van de verschillende voertuigen dan 

ook als niet-limitatief beschouwd en zullen er geen effecten van overvolle bussen/trams/treinen meegenomen 

worden. Ook wordt effectieve dienstregeling opgenomen zoals deze wordt opgemaakt door de verschillende 

OV-maatschappijen. Congestiegerelateerde effecten zoals file op de weg of vertragingen bij de treinen worden 

derhalve ook niet mee genomen in verdere modellering van het openbaar vervoer. 

2.2.2 OPMAKEN PUT-CONNECTOREN EN TRANSFER-LEGS 

Om de openbaar vervoer-reizigers van de zone op het netwerk te krijgen zijn connectoren nodig. Voor de mode 

openbaar vervoer worden aparte PuT2-connectoren opgemaakt, aangezien de connectoren die in het auto-

netwerk aanwezig (PrT-connectoren) zijn geen rekening houden met de locaties van de OV-haltes.  

Om de PuT-connectoren te bepalen wordt voor iedere zone de afstand vanaf de zonecentroïde tot omliggende 

haltes in vogelvlucht berekend. Wanneer deze afstand onder een bepaalde grens ligt – 1500 m in studiegebied 

(zie 2.5.1), 2500 m in buitengebied – is de knoop met de betreffende halte een kandidaat-voetpunt voor een 

connector. Uit alle kandidaat-voetpunten wordt de beste bepaald, rekening houdend met de afstand (hoe 

korter, hoe beter), en rekening houdend met het aantal ritten die passeren aan de halte (hoe meer, hoe beter). 

Na deze beste worden er volgende connectoren bepaald, rekening houdend met de locatie van de eerste. Er zal 

geprobeerd worden om de volgende connectoren steeds in het schuin tegenoverliggende kwadrant te zoeken, 

om op deze manier een zo groot mogelijke spreiding van de connectoren te krijgen. Het aantal connectoren 

bedraagt voor trein maximaal twee, en voor bus, tram en metro maximaal drie. 

 

Figuur 4 : PuT-connectoren (groene lijnen) 

Naast PuT-connectoren moeten ook Transfer-Legs worden toegevoegd. Dit zijn korte Te Voet-links die de 

overstap tussen haltes op verschillende knopen mogelijk maken. Aangezien het hele netwerk openstellen voor 

de mode Te Voet ervoor zorgt dat Visum crasht bij het opmaken van de routebomen, is de toevoeging van deze 

Transfer-links noodzakelijk. Er wordt een Transfer-leg tussen twee haltes gelegd wanneer de afstand tussen de 

haltes over het netwerk minder dan 1 km bedraagt. 

                                                                 

2 PuT: Public Transport; PrT: Private Transport  
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Figuur 5 :Transfer-Legs 

 

2.3 LINKMODEL 

Een aantal linkattributen zijn initieel ingevuld. Uit deze attributen worden andere, eerder technische attributen 

afgeleid. Deze afgeleide attributen worden op hun beurt gebruikt tijdens de toedeling. Concreet worden deze 

attributen telkens opnieuw bepaald wanneer een toedeling wordt uitgevoerd. De onderlijnde elementen zijn 

attribuutnamen uit de software VISUM. 

 VISUEELLINKTYPE: afhankelijk van de wegcategorisering krijgt een link in het netwerk een bepaald 

visueel linktype toegekend. Dit attribuut bepaalt mede de maximale snelheid en wegvakcapaciteit van 

de link. De waarden worden als volgt toegekend: 

o 1: autosnelwegen 

o 2: ringwegen 

o 3: verkeerswisselaars 

o 4: op- en afritcomplexen 

o 5: gewestwegen 

o 6: lokale wegen 

o 7: bypassen aan kruispunten 

o 8: Wandel- en Fietsweg 

o 9: Bus- of Trambaan 

o 10: (pre)Metro 

o 11: Spoorwegen 

o 12: Stationsconnectoren 

o 13: Parkingconnectoren 

o 19: Waterwegen 

o 51/52: Intermodale vrachtverbindingen 

 Freeflowsnelheid of V0PRT: de freeflowsnelheid die wordt gehanteerd is n een snelheid die 

gedefinieerd wordt op basis van een set van relevante wegvakattributen. Zo zal deze snelheid lager 
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liggen in stedelijke gebieden tov landelijke gebieden en zal ze sneller zijn op wegen met een hogere 

stroomfunctie. De snelheid komt dus eerder overeen met het werkelijke snelheidsprofiel van een weg 

en niet met de wettelijk vastgestelde snelheid 

o Voor snelwegen (VISUEELLINKTYPE = 1, 2, 3 of 4) wordt de snelheid afgeleid van het 

snelwegtype. Standaard wordt 120 km/u voorzien. Voor ringwegen wordt de 

freeflowsnelheid 100 km/u. Door de vele weefbewegingen daalt de snelheid immers sneller 

op ringwegen dan op andere snelwegen.  

o Voor verkeerswisselaars en op- en afritten wordt dit respectievelijk 80 km/u en 70 km/u. 

o Voor de niet-snelweg wegvakken (onderliggend wegennet OWN; VISUEELLINKTYPE = 5 of 6) 

wordt er een formule berekend op basis van de attributen URBANISATIE, ENKELRICHTING, 

NUMLANES en VERKEERSFUNCTIE. De formule ziet er als volgt uit: 

V0PRT = 20 + (Verkeersfunctie − 1) ∗ 5 
                        + (7 − Urbanisatie) ∗ 5 
                         +4 ∗ BooleanEnkelricht 

                         +BooleanRijstr ∗ (1 + BooleanEnkelricht) ∗
8 ∗ Verkeersfunctie

5
 

Met 

BooleanEnkelricht = 1 als enkelrichting of middenberm 
 

BooleanRijstr = 1 als aantal rijstroken > 1 
 
 Dit leidt tot de volgende freeflowsnelheden voor een tweerichting straat met 1 rijstrook: 

 

Tabel 2: Freeflowsnelheden OWN (VISUEELLINKTYPE = 5 of 6) voor een tweerichting straat met 1 rijstrook in functie van 
urbanisatie en verkeersfunctie 

Wanneer het om een enkelrichtingstraat met één rijstrook gaat stijgt de snelheid met 4 km/u. 

Indien er meerdere rijstroken zijn stijgt de snelheid voor een tweerichtingstraat tussen de 2 

km/u en 11 km/u, en voor een enkelrichtingstraat tussen de 7 km/u en 26 km/u, afhankelijk 

van de verkeersfunctie. 

o Bypassen aan kruispunten (VISUEELLINKTYPE = 7) worden altijd voorzien met een 

freeflowsnelheid van 30 km/u. 

Voor sommige wegvakken is er een wettelijk afgedwongen snelheid gecodeerd d.m.v. het attribuut 

V_WET. In dergelijke gevallen is dit attribuut ingevuld met een waarde groter dan 0, en wordt deze 

waarde genomen als freeflowsnelheid (in plaats van V0PRT). 

De snelheden voor het vrachtverkeer zijn dezelfde als deze voor personenwagens. Deze snelheden 

worden echter afgetopt op 90 km/u waar de snelheid voor personenwagens hoger zou zijn dan 90 

km/u. 

 Snelheidsbeeld of TypeNo: het snelheidsbeeld geeft een indicatie over de relatie tussen de snelheid en 

de verzadiging (I/C-verhouding) op wegvakniveau. In totaal zijn er 11 snelheidsbeelden gedefinieerd 
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door middel van Akcelik2- en BPR- volume delay functies3. Deze functies geven de verhouding weer 

tussen de snelheid of de reistijd en de I/C-verhouding op een wegvak. 

Voor snelwegen (VISUEELLINKTYPE = 1 of 2) zijn 8 snelheidsbeelden voorzien door middel van een 

Akcelik2-functie: 

𝑡cur = 3600 ∙ lengte ∙ [
1

𝑣0

+
𝑎

4
∙ ((sat − 1) + √(sat − 1)2 +

8 ∙ 𝑏 ∙ sat

𝑑 ∙ 𝑎 ∙ 𝑞max

)] 

met 

o 𝑡cur: reistijd op wegvak; 

o lengte: lengte van wegvak; 

o 𝑣0: freeflowsnelheid op wegvak; 

o 𝑎: bepaalt vnl. snelheid bij I/C-verhouding=1; 

o sat: I/C-verhouding op wegvakniveau; 

sat = 
𝑞

𝑞max  ∙   𝑐
 

 q: belasting van wegvak; 

 𝑞max: capaciteit van wegvak; 

 c: eventuele capaciteitsfactor; 

o 𝑏: regelt vanaf welke I/C-verhouding de curve begint in te grijpen; 

o 𝑑: 1/aantal rijstroken. 

Deze parameters zijn bepaald in functie van de snelheidsmetingen en toedelingsresultaten. De 

parameters zijn weergegeven in onderstaande tabel voor volgende snelheidsbeelden. 

o TypeNo = 1: autosnelwegen met twee rijstroken; 

o TypeNo = 2: autosnelwegen met drie rijstroken; 

o TypeNo = 3: autosnelwegen met vier rijstroken; 

o TypeNo = 4: autosnelwegen met vijf rijstroken; 

o TypeNo = 6: ringwegen met twee rijstroken; 

o TypeNo = 7: ringwegen met drie rijstroken; 

o TypeNo = 8: ringwegen met vier rijstroken; 

o TypeNo = 9: ringwegen met vijf rijstroken. 

                                                                 

3 Voor een beschrijving van deze Volume Delay Functions wordt verwezen naar de VISUM handleiding (hoofdstuk 6.4.2). 
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Tabel 3: Parameters Akcelik2-functies snelwegen en ringwegen 

Voor de overige wegen in het netwerk zijn de volgende snelheidsbeelden voorzien door middel van 

BPR2-functies: 

𝑡cur = 𝑡0 . (1 + 𝑎 ∙ satb) 

met 

o 𝑡cur: reistijd op wegvak; 

o 𝑡0: reistijd bij freeflow op wegvak; 

o 𝑎 = 
𝑣0

𝑣cap
− 1 ;  

met 

 𝑣0: freeflowsnelheid op wegvak; 

 𝑣cap: snelheid bij capaciteit op wegvak; 

o b: hoe groter, hoe minder snel afname snelheid (bv. bij inhaalmogelijkheden); 

o sat: I/C-verhouding op wegvakniveau; 

sat = 
𝑞

𝑞max  ∙   𝑐
 

 q: belasting van wegvak; 

 𝑞max: capaciteit van wegvak; 

 c: eventuele capaciteitsfactor. 

Concreet gaat het om volgende wegtypes : 

o Verkeerswisselaars (VISUEELLINKTYPE = 3) 

o Op- en afrittencomplexen (VISUEELLINKTYPE = 4) 

o Onderliggend wegennet (VISUEELLINKTYPE = 5 en 6) 

o Bypassen (VISUEELLINKTYPE = 7) 

De parameters a, b en c zijn weergegeven in onderstaande tabel voor volgende snelheidsbeelden. 

o TypeNo = 10 : Verkeerswisselaars 

o TypeNo = 11 : Op- en afrittencomplexen 

o TypeNo = 12 : Bypassen 
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o TypeNo = 20: gewestwegen met twee of meer rijstroken; 

o TypeNo = 21: gewestwegen met één rijstrook; 

o TypeN0 = 22: lokale wegen met twee of meer rijstroken; 

o TypeNo = 23: lokale wegen met één rijstrook. 

Deze parameters zijn opgemaakt door skims van reistijden te vergelijken met effectieve reistijden over 

de weg, gecombineerd met expert judgement.  

  

Tabel 4: Parameters BPR2-functies overige wegtypes 

Grafisch geeft dit voor als snelheidsvervalcurve (voor gemiddelde freeflowsnelheden) voor de diverse 

overige wegtypes: 

 

Figuur 6: BPR2-functies overige wegtypes 

 Capaciteit of CAP_TOT: de capaciteit wordt berekend als een eenvoudig product van het aantal 

rijstroken (NUMLANES) met de rijstrookcapaciteit.  

Voor autosnelwegen (VISUEELLINKTYPE = 1, 2 of 3) wordt de rijstrookcapaciteit vast gecodeerd in 

functie van het aantal rijstroken en de WEEFSTROOKFACTOR. De WEEFSTROOKFACTOR vermindert de 

capaciteit op wegvakniveau op locaties waar in- en uitvoegbewegingen de capaciteit terugdringen (zie 

volgende bullet). In onderstaande tabel worden deze standaardcapaciteiten (zonder weefstrookfactor) 

weergegeven. 

Type weg a b c

verkeerswisselaar 0.8 3.9 1.0

Op- en afrit 0.8 3.9 1.0

Gewestweg 2+ rijstroken 1.2 1.9 0.9

Gewestweg 1 rijstrook 1.2 1.7 0.9

Lokale weg 2+ rijstroken 1.0 1.6 0.9

Lokale weg 1 rijstrook 1.0 1.3 0.9

Bypass 0.8 3.9 1.0

BPR-parameters overige wegtypes
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Tabel 5: wegvakcapacitei HWN (VISUEELLINKTYPE 1 of 2) 

Voor verkeerswisselaars (VISUEELLINKTYPE = 3) wordt steeds een wegvakcapaciteit van 1900 pae/u 

voorzien terwijl op- en afrittencomplexen (VISUEELLINKTYPE = 4) dit ingesteld wordt op 1700 pae/u.  

Op het onderliggend wegennet (VISUEELLINKTYPE 5 of 6) wordt de wegvakcapaciteit bepaald op basis 

van de attributen URBANISATIE en VERKEERSFUNCTIE aan de hand van de volgende formule: 

Rijstrookcapaciteit = (Verkeersfunctie − 1) ∗ 140 + (7 − Urbanisatie) ∗ 30 + 700 

Dit leidt tot de volgende capaciteiten op wegvakniveau: 

 

Tabel 6: Wegvakcapaciteit OWN (VISUEELLINKTYPE 5 of 6) in functie van verkeersfunctie en urbanisatie 

 Bypassen (VISUEELLINKTYPE = 7) hebben steeds een wegvakcapaciteit van 1200 pae/u. 

 

Wanneer een specifieke codering in het attribuut STROOKCAP (manueel toegevoegd aan netwerk) 

wordt gevonden, worden bovenstaande regels overschreven. 

  

 WEEFSTROOKFACTOR: het doel van de weefstrookfactoren die zijn gecodeerd in het netwerk is om 

bepaalde bottlenecks (blocking back, zie 3.2) te activeren op het hoofdwegennet door de capaciteit 

t.h.v. de weefzones te verlagen. Dit zorgt ervoor dat de uitrijcapaciteit een paar procent lager ligt dan 

de maximale wegvakcapaciteit. Weefstrookfactoren zijn enkel gecodeerd op het hoofdwegennet 

(VISUEELLINKTYPE 1, 2 of 3), op locaties waar het aantal inkomende links groter is dan het aantal 

uitgaande links en bovendien ook het aantal inkomende rijstroken groter of gelijk is aan het aantal 

uitgaande rijstroken. Vervolgens is aan de uitgaande link een weefstrookfactor toegekend op basis van 

het aantal rijstroken van de uitgaande link, volgens volgende tabel: 

Aantal rijstroken op autosnelweg Capaciteit per rijstrook (pae/u)

1 2,100

2 2,150

3 2,066

4 2,050

5 2,050

6 2,000

7+ 1,929



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Beleid 17  

 

Figuur 7: Weefstrookfactoren hoofdwegennet4  

2.4 KNOOPMODEL 

In het knoopmodel wordt bepaald hoe de verliestijden in de knopen gedefinieerd worden. Deze verliestijden 

zijn het gevolg van de verkeersstromen die via de knopen rijden. Hiervoor moeten in eerste instantie 

kruispuntdefinities toegevoegd worden aan alle kruispunten die in het studie en invloedsgebied (zie 2.5.1) 

gelegen zijn (onafhankelijk of ze in België of het buitenland liggen). De opmaak van de kruispunten is eerst 

automatisch uitgevoerd, gevolg door manuele controles en aanpassingen. 

Voor het berekenen van de toedelingen en skims worden twee toedelingstechnieken gebruikt die met een 

verschillend knoopmodel werken. Enerzijds is er de toedeling met node en turn vdf’s (volume delay functies) 

en anderzijds de toedeling met Intersection Capacity Analysis (ICA). Wat de repercussies zijn voor het 

knoopmodel, wordt eveneens in voorliggende paragraaf behandeld. 

In het SPM Vlaanderen worden zowel de skims als de toedelingen met de vdf-methodiek uitgevoerd gezien de 

eerder high-level strategische aard van scenario’s die hiermee geëvalueerd worden. In de RVM’s worden de 

skims eveneens opgemaakt met de vdf-methodiek maar worden de finale toedelingen uitgevoerd met de 

gedetailleerde ICA-toedelingstechniek. 

2.4.1 AUTOMATISCHE KRUISPUNTDEFINITIES 

Voor het opmaken van de automatische kruispuntdefinities wordt volgende flowchart gevolgd:  

 

Figuur 8: Overzicht automatische kruispuntdefiniëring 

                                                                 

4 Capaciteitsreductie is gebaseerd op handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen, versie 4 (2015). Het handboek 
beschrijft capaciteiten van weefvakken in functie van configuratie, weefvaklengte en percentage wevend verkeer, terwijl we voor 
strategische doeleinden een benaderend effect opnemen in functie van aantal rijstroken.  
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In eerste instantie wordt bekeken welk type kruispuntdefinitie er moet gebruikt worden voor het kruispunt: 

 Weefzone; 

 Voorrangsregeling (V); 

 Verkeerslichtenregeling (VRI); 

 Rotonde (R). 

Voor sommige kruispunten is er een definitie beschikbaar (PreDef) vanuit het basis-GIS-netwerk. Indien dat het 

geval is, moet er geen keuze gemaakt worden voor het type definitie. Indien er geen PreDef beschikbaar is, 

wordt het type (en de omvang) van het kruispunt bepaald via volgende methodiek:  

Voor de automatische keuze tussen de kruispunttypes wordt er eerst gekeken of het een weefzone is. Dit 

wordt bepaald in functie van het linktype en de hoek waaronder twee wegen aansluiten. Als het om een 

kruising tussen snelwegen, wisselaars en/of complexen gaat, wordt er van uitgegaan dat het een weefzone is. 

Als een bypass op een weg aansluit, wordt er naar de hoek gekeken. Indien deze kleiner is dan 30% wordt er 

eveneens van uitgegaan dat het een weefzone betreft.  

Daarna wordt gekeken of het kruispunt een rotonde kan zijn. Indien een kruispunt meer dan 4 armen heeft, 

wordt het gedefinieerd als rotonde in de automatische kruispuntdefinities. Via manuele controle dienen 

eventueel foutieve definities aangepast te worden.  

Vervolgens wordt een keuze gemaakt of het kruispunt een verkeerslicht of voorrangskruispunt moet zijn, en of 

het een klein, normaal of groot kruispunt moet zijn (-,0,+). Deze keuzes worden bepaald door de berekening 

van een kruispuntindicator. Voor de voorrangskruispunten en verkeerslichten is het een gecombineerde keuze 

van het kruispunttype en de omvang van het kruispunt. Voor de rotondes is de keuze voor dit kruispunttype al 

gedaan, en wordt hier enkel de omvang van het kruispunt bepaald. Voor deze keuzes wordt gecombineerd 

gekeken naar de hoogste verkeersfunctie op de links van het kruispunt, de urbanisatiegraad van het kruispunt, 

of er armen zijn met twee rijstroken of meer en de linktypefactor van het kruispunt. De kruispuntindicator is als 

volgt bepaald: 

Kruispuntindicator =  Verkeersfunctie² +  Urbanisatie +  Rijstrookfactor +  Linktypefactor 

waarbij: 

 Verkeersfunctie = hoogst waargenomen verkeersfunctie van een link die toekomt op het kruispunt; 

 Urbanisatie = hoogst waargenomen urbanisatiegraad van een link die toekomt op het kruispunt;  

 Rijstrookfactor = 3 indien er een arm met twee of meer rijstroken is; anders is deze 0; 

 Linktypefactor = 3 voor visueel linktype 4; -15 voor visueel linktype 7; 0 voor andere linktypes; Voor 

het bepalen van de linktypefactor worden alle armen overlopen om te zoeken wat het laagste visueel 

linktype is. 

Voor de bepaling van het kruispunttype zijn vervolgens volgende grenzen gebruikt : 

 Kruispuntindicator < 15 :  V- (of R- in geval van een rotonde) 

  Kruispuntindicator = 15-19.9 :  V0 (of R- in geval van een rotonde) 

  Kruispuntindicator = 20-24.9 :  V+ (of R0 in geval van een rotonde) 

  Kruispuntindicator = 25-28.9 :  VRI- (of R0 in geval van een rotonde) 

  Kruispuntindicator = 29-32.9 :  VRI0 (of R0 in geval van een rotonde) 

  Kruispuntindicator > 33 :   VRI+ (of R0 in geval van een rotonde) 

Voor het opmaken van een kruispuntdefinitie in VISUM moet informatie toegevoegd worden over onder 

andere het aantal rijstroken op de toekomende wegen, het aantal voorsorteerstroken, de toegelaten 

bewegingen, eventueel informatie omtrent de lichtenregeling, …. Al deze informatie is aan elkaar gekoppeld 

binnen het kruispuntmodel van VISUM. Een aanpassing van een attribuut heeft daarbij meteen gevolgen voor 
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de koppeling met de andere attributen. Hoe meer voorsorteerstroken of hoe complexer het kruispunt, hoe 

meer koppelingen er moeten gemaakt en/of aangepast worden. 

Deze informatie wordt opgemaakt door een zelf geschreven automatische kruispuntdefinitieprogramma en 

daarna toegevoegd aan het VISUM-netwerk. Hierdoor wordt de bestaande, default definitie van de 

kruispunten in VISUM overschreven.  

2.4.2 MANUELE KRUISPUNTDEFINTIES 

Vanwege de complexe structuur van de kruispuntdefinities in VISUM, konden voor een groot aantal 

kruispunten geen automatische definities opgesteld worden. Bovendien is het zo dat een automatische 

definitie een inschatting is, en niet noodzakelijk iets zegt over de feitelijke inrichting van een kruispunt. Daarom 

is er een zeer uitgebreide manuele controle van de kruispunten gedaan. Hierbij werd niet enkel naar de 

kruispuntdefinities gekeken, maar ook naar de wegkenmerken omdat die ook een invloed hebben op de 

kruispuntdefinitie. 

In eerste instantie zijn alle kruispunten op de gewestwegen en de belangrijke lokale wegen gecontroleerd.  

In een tweede ronde zijn de kruispunten gecontroleerd aan de hand van de toedelingen omdat sommige 

problemen pas dan aan het licht komen.  

In de toedeling worden routes gekozen op basis van minimale kost (zie paragraaf impedantiefuncties in 

hoofdstuk 3). Hierbij is naast de verliestijd op linkniveau, ook de verliestijd op knoopniveau 

(kruispuntverliestijd) van belang. Om de verliestijd per afslagbeweging in elke knoop te berekenen zijn er in 

VISUM drie verschillende modellen: 

 Turn VDF (volume delay function); 

 Node VDF; 

 ICA (intersection capacity analysis). 

Deze modellen verschillen qua rekentijd en vereiste inputdata, maar ook qua nauwkeurigheid van de 

gemodelleerde beweging. In het netwerkmodel van versie 4.2.1 worden verliestijden in knopen zowel 

berekend op basis van Node en Turn VDF’s als met de ICA-methodiek. Beide methodes worden besproken 

omdat afhankelijk van het type verkeersmodel de methodiek gedefinieerd wordt. De Node en Turn VDF’s 

worden gebruikt in het strategisch verkeersmodel Vlaanderen, terwijl in de regionale verkeersmodellen zowel 

Node en Turn VDF’s als ICA’s gebruikt worden 

2.4.3 KNOOPMODEL BIJ GEBRUIK VAN NODE EN TURN VDF  

Bij gebruik van Node en Turn VDF’s worden de werkelijke verliestijden op kruispunten in 2 stappen berekend. 

Eerst wordt de vertraging op de knoop bepaald, op basis van eigen gedefinieerde volume-delay functies (VD-

functies) (zie paragraaf3.1.2). Deze brengen het totale volume versus de maximale capaciteit van de knoop in 

rekening, onafhankelijk van de afslagbewegingen in de knoop. In een tweede stap kan nog een afslagspecifieke 

verliestijd worden toegevoegd via andere VD-functies die rekening houden met de saturatiegraad van de 

afslagbeweging zelf. Samengevat geeft dit in formulevorm: 

𝑉𝑜𝑙𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝 =  ∑ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑢𝑟𝑛 

Tcur (som) =  Tcur (knoop) +  Tcur (turn) 

Tcur (knoop) = VDF(capknoop , volknoop) 

Tcur (turn) = VDF(capturn, volturn) 

met 
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 𝑉𝑜𝑙𝑘𝑛𝑜𝑜𝑝totale volume van de knoop; 

 Tcur (som): totale verliestijd voor een beweging op de knoop; 

 Tcur (knoop): algemene, richtingsonafhankelijke verliestijd op de knoop; 

 Tcur (turn): afslagspecifieke verliestijd. 

Voor voorrangsgeregelde kruispunten wordt voor de voorrangsrichting enkel rekening gehouden met een 

afslagspecifieke verliestijd (Tcur (knoop) = 0). Indien niet uit de voorrangsrichting komende, wordt er bovenop 

ook nog een verliestijd ten gevolge van het totale volume verkeer op de knoop bijgeteld vanuit het idee dat de 

afslagbeweging hier wordt beïnvloed door de totale verkeersdrukte op de knoop. Bij VRI-geregelde kruispunten 

en rotondes worden alle afslagbewegingen evenwaardig beïnvloed door de algemene drukte op de knoop, 

zodat ook hier niet enkel een verliestijd aan de beweging zelf wordt toegekend, maar ook verliestijd door de 

drukte op de knoop. Op die manier wordt niet enkel het volume van de afslagbeweging in beschouwing 

genomen, maar zorgen mogelijke conflicterende bewegingen en de totale saturatie van de knoop ook voor een 

meer realistische kruispuntmodellering.  

Voor elke knoop en elke afslagbeweging moeten volgende parameters worden ingesteld:  

 capknoop: maximale capaciteit van de knoop in freeflow;  

 capturn: maximale capaciteit per afslagbeweging op een knoop in freeflow; 

 t0 knoop en t0 turn: freeflow verliestijd (t0) in knoop en per afslagbeweging;  

 VD-functies op knoop en turn-niveau.  

Voor de definitie van deze parameters zijn er geen algemeen geldende waarden beschikbaar. Daarom werden 

diverse rekenregels ontwikkeld, gebaseerd op logica, expert judgment en vergelijkingen met gelijkaardige ICA-

kruispuntmodelleringen (zie paragraaf 2.4.4). 

Volgende rekenregels worden daarbij gehanteerd: 

 Freeflow verliestijd in knoop (t0 knoop) = 0 voor alle knopen 

 Freeflow verliestijd per afslagbeweging (t0 turn).  

Deze varieert afhankelijk van het type afslagbeweging en het type kruispunt.  

o Voor voorrangsgeregelde kruispunten (in VISUM gedefinieerd als control type 2: two-way 

stop): 

 Doorgaande rechtdoor beweging op de voorrangsweg: geen freeflow verliestijd; 

 Rechtsaf beweging: 3 seconden freeflow verliestijd; 

 Linksaf beweging: 5 seconden freeflow verliestijd; 

 Alle bewegingen komende van de niet-voorrangsweg: 5 seconden verliestijd. 

o Voor VRI-geregelde kruispunten (in VISUM gedefinieerd als control type 3: signalized) hangt 

de freeflow verliestijd af van de roodtijd en de totale cyclustijd en wordt volgende formule 

toegepast: t0turn =
roodtijd²

2∙cyclustijd
   

o Voor een rotonde (in VISUM gedefinieerd als control type 5: roundabout) is de freeflow 

verliestijd voor alle bewegingen ingesteld op 5 seconden. 

 Maximale capaciteit van een knoop in freeflow (Capknoop).  

Hier wordt eveneens een onderscheid naar type kruispunt gemaakt: 

o Voor voorrangsgeregelde kruispunten wordt de capaciteit van de knoop bepaald door het 

aantal armen op het kruispunt en het VISUEELLINKTYPE van de toekomende wegen op het 

kruispunt. Volgende formule wordt gebruikt: Capknoop = (∑ INLINKS*10 −

 ∑ VISUEELLINKTYPE INLINKS) ∙ 112.5 pae/u met INLINKS het aantal inkomende wegen op 
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de knoop. Met deze formule hangt de capaciteit van een knoop af van de grootte van het 

kruispunt, waarbij een lokale weg minder bijdraagt aan de capaciteit van de knoop dan een 

hoofdweg  

o Voor VRI-geregelde kruispunten wordt gewerkt met volgende waarden:  

∑ VISUEELLINKTYPE INLINKS/ ∑ INLINKS ≤ 5  Capknoop = 3240 pae/u 

∑ VISUEELLINKTYPE INLINKS/ ∑ INLINKS >5 en ≤ 5,5  Capknoop = 2430 pae/u 

∑ VISUEELLINKTYPE INLINKS/ ∑ INLINKS > 5,5  Capknoop = 1620 pae/u 

o Voor rotondes wordt volgende formule gebruikt: Capknoop = (∑ INLINKS*10 −

 ∑ VISUEELLINKTYPE INLINKS) ∙ 112.5 pae/u. Hierdoor is de capaciteit van een rotonde 

steeds hoger dan die van een voorrangsgeregeld kruispunt met dezelfde configuratie 

invalswegen. 

 Maximale capaciteit per afslagbeweging in freeflow (Capturn). Hier wordt naast een onderscheid naar 

kruispunttype, ook een onderscheid naar type afslagbeweging gemaakt. 

o Voorrangsgeregelde kruispunten: 

 Rechtdoor of rechtsaf in voorrangsrichting: onbeperkte maximale capaciteit in 

freeflow, aangezien er geen hinder is van kruisende bewegingen. 

 Voor de andere bewegingen wordt een inschatting gemaakt van de maximale 

capaciteit in freeflow op basis van de tijd die nodig is om de desbetreffende 

kruispuntbeweging te maken indien er zich geen verkeer op het kruispunt  bevindt. 

Er wordt ook rekening gehouden met het aantal rijstroken dat dient gekruist te 

worden: de bekomen capaciteit wordt verminderd met 100 pae indien er kruising is 

met meer dan 1 rijstrook. Als proxy voor het aantal kruisende rijstroken wordt het 

aantal rijstroken van de inkomende link met het hoogste aantal rijstroken genomen. 

Bij voorrangsregeling moet je immers verkeer kruisen uit alle mogelijke richtingen. 

 

Tabel 7: Maximum capaciteit bij voorrangsgeregelde kruispunten 

o VRI-geregelde kruispunten:  

Aangezien bij VRI-geregelde kruispunten het verkeer meer gescheiden verloopt wordt de 

capaciteit van de afslagbeweging bepaald door volgende formule:  

Capturn = InitCapLink ∙ #Lanes ∙ %Groentijd ∙ CorrectieAantalRijstroken 

Voor de INITCAPLINK parameter wordt 85% van de capaciteit van de FromLink (de inkomende 

weg op het kruispunt) genomen, behalve bij de rechtdoor beweging. De parameter #LANES 

bevat het effectieve aantal rijstroken dat die beweging kan maken, waarbij gedeelde 

rijstroken proportioneel worden meegeteld. Het %GROENTIJD attribuut geeft het aandeel 

groentijd op de totale cyclustijd weer van de signal group (i.e. lichtenregeling) tot dewelke de 

afslagbeweging behoort. Voor linksafslaande bewegingen wordt er bijkomend nog een extra 

correctie (=0,9) toegevoegd indien het aantal rijstroken in de tegenovergestelde richting van 

#Kruisende rijstroken=1 #Kruisende rijstroken>1

Voorrang rechtsaf

Voorrang rechtdoor

Voorrang linksaf 702 612

Niet-voorrang rechtsaf 559 469

Niet-voorrang rechtdoor 507 417

Niet-voorrang linksaf 540 450

89999

89999
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de aankomende link meer dan 2 is. Hier is het immers vooral belangrijk een idee te hebben 

over het verkeer dat uit de tegenovergestelde richting rechtdoor of rechtsaf zou bewegen en 

dus de linksafslaande stroom zou hinderen. De stromen van de andere takken spelen geen rol 

omwille van een gescheiden lichtregeling.  

o Rotondes: hier wordt Capturn vastgelegd op 675 pae/u, dit is een vierde van de maximale 

capaciteit op een kruispunt bij 4 invalswegen met visueellinktype 4. Dit aangezien het verkeer 

hier vanuit elke richting evenveel gehinderd wordt door alle richtingen, onafhankelijk van de 

eigenlijke afslagbeweging.  

2.4.4 KNOOPMODEL BIJ GEBRUIK VAN ICA 

Bij gebruik van de ICA-methodiek (intersection capacity analysis) worden de verliestijden op kruispunten 

dynamisch bepaald op basis van de interactie tussen bewegingen op een kruispunt. Daarenboven worden 

hierbij meer parameters die de complexiteit van het kruispunt beschrijven in rekening gebracht. Bij ICA moet 

enkel de geometrie ingevuld worden en bepaalt VISUM zelf de parameters van de VD-functies. ICA gebruikt de 

regels en formules zoals ze geformuleerd zijn in de Highway Capacity Manual (HCM)2010. Hieruit wordt op 

basis van de berekende volumes na toedeling een eerste verliestijd bepaald per kruispunt en per beweging. 

Vervolgens wordt per kruispunt en per afslagbeweging een nieuwe VD-functie gefit op basis van het effect van 

een iets kleinere en iets grotere flow dan bepaald door toedeling. Er zijn dus niet alleen veel meer en beter 

gedefinieerde VD-functies op basis van de eigenlijke situatie op het kruispunt en per beweging, de VD-functies 

worden ook per iteratie aangepast en mee in het evenwicht opgenomen. Het voordeel van deze methode is de 

grotere nauwkeurigheid in het modelleren van verliestijden op kruispunten en de interactie tussen 

verschillende kruisende stromen. Dit heeft echter wel langere rekentijden tot gevolg om in evenwicht te 

geraken. 

2.5 ZONERING 

Het netwerk en de zonering van het masternetwerk Vlaanderen behelst heel België en een groot deel van 

Europa. Hoe verder van België, hoe ruwer het netwerk en hoe groter de modelzones worden. 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de opbouw van deze modelzoneringen en hoe deze modelzonering het 

netwerkmodel beïnvloedt. 

2.5.1 DEFINITIE STUDIEGEBIEDEN EN OPBOUW ZONERING 

De omvang van de verkeerszones varieert naargelang het studiegebied. Aan een zonering is ook een 

gegevenslaag gekoppeld. In deze laag zitten de socio-demografische gegevens (SDG’s) omtrent bevolking, 

tewerkstelling, schoolbevolking, schoolgaanden, gezinsgrootte, autobezit, … . Deze gegevens zijn afkomstig uit 

een aantal gegevensbanken voor de periode 2011-2013.  

Om de zonering binnen België op te bouwen zijn eerst gordels gedefinieerd om studiegebied, invloedsgebied 

en buitengebied te onderscheiden (zie Figuur 9):  

 Studiegebied: groene gordel;  

 Invloedsgebied: blauwe gordel;  

 Buitengebied 1: gele gordel; 

 Buitengebied 2: roze gordel;  

 Buitengebied 3: oranje gordel.  
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Binnen het studiegebied gebeuren de modelevaluaties en berekeningen. Het invloedsgebied is een schil 

rondom het studiegebied, dewelke een sterke invloed heeft op de modellering in het studiegebied. De overige 

gordels vallen onder het buitengebied. 

 

Figuur 9: Gordels definiëring studiegebied, invloedsgebied en buitengebied 

Op basis van deze gordels wordt de zonering manueel opgebouwd.  

Het studiegebied en invloedsgebied worden eerst onderverdeeld in zones op basis van het niveau van de 

statistische sectoren. Op basis van onderstaande vuistregels zullen sommige van deze zones nog worden 

samengevoegd:  

 Zones waar 1 van onderstaande grenzen bereikt zijn, zijn groot genoeg:  

o 800 inwoners per zone;  

o 250 tewerkstellingsplaatsen per zone;  

o 175 schoolbevolkingsplaatsen per zone; 

Dergelijke zones worden dus enkel samengenomen met zones waar heel weinig inwoners, 

tewerkstellingsplaatsen en schoolbevolkingsplaatsen zijn;  

 Er mogen geen zones samengenomen worden over: 

o Gemeentegrenzen;  

o Vrachtmodelzones;  

o Waterwegen/dokken; 

o Belangrijke wegen met visueel linktype 1-3 (en liefst ook linktypes 4-6). 

Concreet worden zones in het studiegebied en invloedsgebied dus enkel samengenomen op plekken waar heel 

weinig inwoners, tewerkstellingsplaatsen en schoolbevolkingsplaatsen zijn. In drukkere stedelijke omgevingen 

blijft de zonering op het niveau van de statistische sectoren;  

Buitengebied 1 mag wat ruwer zijn, daar is de zonering gebaseerd op deelgemeenteniveau. De zonering in 

buitengebied 2 is gebaseerd op gemeenteniveau, terwijl de zonering in buitengebied 3 zelfs op 

arrondissementen gebaseerd is. De resulterende “masterzonering” is opgenomen in onderstaande figuur en 

telt 9929 zones.  
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Figuur 10: Gedetailleerde masterzonering (9929 zones) 

Deze gedetailleerde zonering is een zonering van waaruit elk regionaal verkeersmodel opgebouwd kan worden 

zonder dat er zones gesplitst moeten worden. Toedelen op deze gedetailleerde zonering is echter geen optie 

omdat de rekentijden extreem hoog oplopen. Daarom is er voor het strategische personenmodel Vlaanderen 

overgegaan naar een zonering met minder zones. Hierbij zijn zones uit de zonering met 9929 zones 

samengenomen. Het samennemen van de zones is gebonden aan een aantal randvoorwaarden: 

 Zones moeten binnen dezelfde gemeente gelegen zijn; 

 Als zones samengevoegd worden, moet gelden dat ze voor beide elkaars dichtste (afstand in 

vogelvlucht tussen zonecentroïdes) zone zijn; bovendien moeten de zones zeker aaneengrenzend zijn; 

 De som van de bevolking plus twee keer de tewerkstelling van de twee zones die samengevoegd 

worden, mag niet hoger liggen dan 9000. Deze randvoorwaarde is toegevoegd om ervoor te zorgen 

dat de totale verkeersgeneratie uit een zone niet te groot wordt.  

Het bovenstaande proces werd in zes iteraties toegepast, en resulteerde in een zonering met 4098 zones. Deze 

zonering is weergegeven op onderstaande figuur. 

 

Figuur 11: Zonering strategisch personenmodel Vlaanderen (4098 zones) 

Connectoren hangen nauw samen met de zonering. Ze bepalen de locatie waar de zones op het wegennetwerk 

aansluiten en hebben een grote impact op de toedelingsresultaten. Om een goede kwaliteit van de toedeling te 

verkrijgen zijn de connectoren in een eerste stap automatisch aangesloten maar daarna manueel 

gecontroleerd. Zo is er gegarandeerd dat alle connectoren op een logische locatie aantakken en zijn er 

meerdere connectoren voorzien voor die zones waar er een zeer hoge verkeersgeneratie/attractie wordt 

voorzien. 
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Zoals eerder aangehaald wordt de zonering van de regionale verkeersmodellen opgebouwd vanuit de 

gedetailleerde zonering met 9929 zones zonder dat er zones gesplitst moeten worden. De zonering van het 

regionaal verkeersmodel Antwerpen (1888 binnenlandse zones) wordt bij wijze van voorbeeld weergegeven op 

onderstaande figuur, tezamen met de gordels die horen bij deze zonering. De gebruikte rekenregels hiervoor 

zijn identiek aan deze van het SPM Vlaanderen, alleen de definitie van de studiegebiedsgordels verschilt. 

 

Figuur 12: Gordels en zonering regionaal verkeersmodel Antwerpen 

Volledig gelijkaardig aan de zoneringsmethodiek die gebruikt wordt voor de binnenlandse zonering van België 

is er eveneens een buitenlandse zonering opgemaakt voor de buurlanden. In deze zonering zijn Nederland, 

Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Engeland opgenomen (zie Figuur 13). 

 

Figuur 13: Masterzonering Buitenland 

Net zoals voor de binnenlandse zonering worden er ook hier afgeleide zoneringen opgemaakt voor het SPM 

Vlaanderen en de diverse regionale verkeersmodellen ook weer steeds op basis van gordels die de 

studiegebieden definiëren. 
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Het attribuut studiegebied dat gedefinieerd is op basis van de hierboven beschreven gordels, is in het 

modelnetwerk steeds terug te vinden en dit zowel op de zoneobjecten, de linkobjecten als de knoopobjecten. 

2.5.2 IMPACT VAN STUDIEGEBIEDDEFINITIE 

Naast de rol die de studiegebieddefinitie heeft in het opmaken van de gebruikte zonering, bepaalt de definitie 

eveneens op welke detailgraad er gemodelleerd wordt op het vlak van knopen, links en openbaar vervoer. 

Impact op het linkmodel 

In het studiegebied, het invloedsgebied en het buitengebied 1 worden alle wegen behouden. In buitengebied 2 

worden in eerste instantie de lokale wegen (VISUEEL LINKTYPE = 6) verwijderd uit het netwerk. In 

buitengebied 3 worden zowel de lokale wegen als de gewestwegen (VISUEEL LINKTYPE = 5 of 6) verwijderd uit 

het netwerk. 

Hierbij wordt wel steeds een minimum aan onderliggend wegennetwerk behouden en wordt de capaciteit van 

de wegen in buitengebied 2 en 3 verhoogd met een factor 1000, zodat er steeds voldoende wegcapaciteit 

beschikbaar blijft in de buitengebieden zodat de verschillende verkeerstromen in deze gebieden vlot 

afgewikkeld kunnen worden en geen disruptieve impact hebben op de toedelingen. Zonder deze verhoging zou 

door het verwijderen van een grote hoeveelheid links in de buitengebieden 2 en 3 de totale wegcapaciteit in 

deze gebieden sterk verminderen. Wanneer in de gebruikte toedelingstechnieken een weg echter boven 

capaciteit gaat, wordt automatisch de filevorming gemodelleerd. Dit heeft echter een grote impact op de 

rekenperformanties terwijl gedetailleerde filevormingmodellering niet noodzakelijk is in de buitengebieden.  

Om echter nog altijd correcte reistijden in deze buitengebieden te kunnen verkrijgen worden ook de 

snelheidsbeelden zoals beschreven in paragraaf 2.3 herschaald zodat bij dezelfde verkeersintensiteiten 

dezelfde verliestijden ervaren worden als in het studiegebied. Aangezien de capaciteit met een factor 1000 

omhoog geschaald is, worden de gebruikte snelheidsfuncties eveneens met een factor 1000 omhoog 

geschaald. 

Impact op het knoopmodel 

De gebruikte kruispuntdefinities beschreven in paragraaf 2.4 worden toegepast in het studiegebied en het 

invloedsgebied waar er volledige kruispuntmodellering wordt gedaan. In de buitengebieden 1, 2 en 3 worden 

de kruispuntdefinities afgezet en wordt er geen kruispuntmodellering meer uitgevoerd. Op knoopniveau 

kunnen de verschillende voertuigstromen in deze buitengebieden vrij hun route kiezen zonder verliestijden te 

bekomen. 

Impact op het OV-aanbodsnetwerk 

Bij het opladen van het OV-aanbodsnetwerk (paragraaf 2.2.1) is een hoge detailgraad van het netwerk vereist 

zodat de verschillende OV-lijnen via het netwerk hun route kunnen volgen. Omwille van aanpassingen aan het 

netwerk in het buitengebied is het echter mogelijk dat een bepaald deel van een OV-route niet meer gevonden 

kan worden. Wanneer dit voorkomt zal de volledige OV-route niet opgeladen kunnen worden en dus niet 

opgenomen worden in de OV-dienstregeling. Het gaat hier dan wel om lijnen die reeds ver buiten het 

studiegebied liggen. Het gaat hier ook steeds om bus- of tramlijnen. Het metro- en spoornetwerk wordt in alle 

verkeersmodellen behouden waardoor de volledige OV-routes hier steeds opgeladen kunnen worden. 

3 TOEDELING OF ROUTEKEUZE GEMOTORISEERD VERKEER 

De HB-matrices uit de verkeersmodellen worden toegedeeld voor de vervoersmodi autobestuurder en de OV-

modi (trein en bus/tram/metro). In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de gebruikte 

toedelingsmethodieken voor het autoverkeer. De toedelingsmethodiek voor openbaar vervoer wordt in 

hoofdstuk 4 verder toegelicht. 
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Het personenwagenverkeer wordt (samen met het vrachtverkeer afkomstig uit het strategisch vrachtmodel 

V4.2) toegedeeld op het wegennetwerk. Hiervoor bestaan verschillende toedelingstechnieken. De 

toedelingstechnieken ICA en node/turn VDF’s zijn de twee gebruikte toedelingsmethodieken binnen de 

regionale verkeersmodellen en worden besproken in paragraaf 3.1. In paragraaf 3.2 wordt de modellering van 

filevorming toegelicht. In paragraaf 3.3 worden ten slotte de gebruikte impedantiefuncties toegelicht.  

3.1 TOEDELINGSTECHNIEKEN  

In deze paragraaf worden de twee gebruikte toedelingstechnieken in de verkeersmodellen van de 4de generatie 

besproken. Eerst wordt de ICA-toedelingstechniek besproken gevolgd door de Node en Turn VDF toedeling. 

In het SPM Vlaanderen worden zowel de skims als de toedelingen met de VDF-methodiek uitgevoerd gezien de 

eerder high-level strategische aard van scenario’s die hiermee geëvalueerd worden. In de RVM’s worden de 

skims eveneens opgemaakt met de VDF-methodiek maar worden de eindtoedelingen uitgevoerd met de 

gedetailleerdere ICA-toedelingstechniek. 

3.1.1 ICA TOEDELING 

De Interception Capacity Analyses (ICA) toedeling is een evenwichtstoedelingstechniek binnen VISUM waarmee 

aan expliciete kruispuntmodellering kan gedaan worden. Deze kruispuntmodellering volgt de rekenregels zoals 

ze terug te vinden zijn in de Highway Capacity Manual. Deze toedelingstechniek is zeer gedetailleerd en laat toe 

om uitspraken te doen tot op het niveau van individuele kruispunten. Om deze reden wordt deze 

toedelingsmethodiek in de regionale verkeersmodellen gebruikt voor de eindtoedelingen waarvan de 

resultaten op wegvakniveau gerapporteerd worden.  

ICA-toedelingen verlopen volgens een 3-stapsmodel, itererend over een aantal ‘outer iterations’. Deze ‘outer 

loop’ wordt gestopt wanneer een algemeen evenwicht wordt bereikt (door minimale verschillen tussen 

iteratie n en iteratie n-1 voor linkvolumes, turnvolumes, wachttijden en wachtrijlengtes), of wanneer het 

maximum aantal iteraties wordt overschreden. Binnen de ‘outer loop’ gebeuren opeenvolgend volgende 

stappen:  

 Evenwichtstoedeling met monotoon stijgende VD-functies: hierbij worden paden berekend tussen elk 

HB paar. Een intern evenwicht wordt bereikt wanneer voor elke beweging tussen elk HB-paar routes 

zijn gevonden met een minimale impedantiekost (zie paragraaf 3.3), of wanneer het aantal ingestelde 

‘inner iterations’ wordt bereikt. Voor het bepalen van verliestijd in knopen en op links worden vaste 

monotoon stijgende VD-functies gebruikt waardoor het mogelijk is om een evenwichtstoedeling uit te 

voeren. Binnen de modelsoftware VISUM wordt hiervoor de evenwichtoedelingsmethodiek LUCE5 

gebruikt 

 Junction control en ICA: voor elke afslagbeweging op elk kruispunt worden de capaciteiten en 

verliestijden berekend gebruik makend van de formules zoals geformuleerd in de HCM en gebaseerd 

op de resultaten van de evenwichtstoedeling. Hieropvolgend worden de capaciteiten en VD-functies 

van alle afslagbewegingen opnieuw gefit rekening houdend met deze HCM-berekening. In deze stap 

wordt er dus een terugkoppeling gemaakt van de niet monotoon stijgende verliestijden in de HCM 

naar monotoon stijgende VD-functies uit de evenwichtstoedeling. Deze terugkoppeling gebeurt 

automatisch binnen VISUM door middel van een fitting van een nieuwe (monotoon stijgende) VD-

curve door 3 punten. 

 Blocking Back ten gevolge van capaciteitsproblemen op turns naar de links en aanpassing van VD 

functies van links (zie paragraaf 3.2.1) 

                                                                 

5 De Linear User Cost Equilibrium: een evenwichttoedelingsmethodiek ontwikkeld door PTV die via een gelijkaardige methodiek werkt als 
traditionele evenwichtstoedelingen maar op een snellere/efficiëntere manier paden kan bepalen en een oplossingsrichting zoeken. 
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Figuur 14: Proces van een ICA toedeling 

3.1.2 NODE EN TURN VDF TOEDELING 

Node en Turn vdf toedelingen zijn evenwichtstoedelingen waarbij verliestijden aan de kruispunten in het model 

vrij rudimentair bepaald worden. Het grote voordeel van deze techniek is de snellere rekentijd. Om deze reden 

wordt deze toedelingstechniek in het spm Vlaanderen gebruikt voor de toedelingen in functie van het opmaken 

van de kosten. Hiervoor zijn gedetailleerde kruispuntmodelleringen (zoals bij ICA-toedelingen) niet noodzakelijk 

en kan een grote performantiewinst geboekt worden. 

Omwille van het strategische karakter van het spm Vlaanderen, worden hier zowel in de kostenbepaling als in 

de eindtoedeling gebruik gemaakt van deze toedelingstechniek. De geëvalueerde scenario’s met dit model zijn 

van zulke aard dat uitspraken op individueel kruispuntniveau niet noodzakelijk zijn. 

Proces 

In tegenstelling tot de ICA-toedelingstechniek, volgen toedelingen met Node en TurnVDF’s een 2-stapsmodel:  

 Toedeling met junction modelling: hierbij worden paden berekend tussen elk HB paar. Een intern 

evenwicht wordt bereikt wanneer voor elke beweging tussen elk HB-paar routes zijn gevonden met 

een minimale impedantiekost, of wanneer het aantal ingestelde ‘inner iterations’ wordt bereikt. Voor 

het bepalen van verliestijd in knopen en op afslagbewegingen wordt gebruik gemaakt van vooraf 

gedefinieerde VD-functies (zie onderdeel VD-functies aan het einde van deze paragraaf). Voor links 

worden vaste monotoon stijgende VD-functies gebruikt (zie paragraaf 2.3). 

 Blocking back van capaciteitsproblemen op turns naar de links (zie paragraaf 3.2.1).  

 

Figuur 15: Proces van een standaard Node/Turn VDF toedeling 

In de Node/Turn VDF toedelingstechniek, wordt slechts één keer blocking back uitgevoerd, na de eigenlijke 

toedeling. Hiermee wordt de terugslag van capaciteitsproblemen op knopen naar links berekend, zonder 

daarbij routekeuze-aanpassingen uit te voeren.  

VD-functies 

Voor zowel de turn als node VD-functies werden verschillende exponentiële functies gedefinieerd die bij 

toenemende saturatie op de knoop of de afslagbeweging de werkelijke verliestijd doen oplopen. De algemene 

vorm van de VD-functie is als volgt: 
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Tcur =  𝑡0 + 𝑑 ∙ sat𝑏 

De waarden voor 𝑏 en 𝑑  zijn afhankelijk van het type kruispunt. Deze parameters zijn weergegeven in 

onderstaande tabellen en zijn bepaald op basis van een iteratief proces door kalibratie aan de hand van een 

ICA-toedeling toegepast op het netwerk van Oost-Vlaanderen. Hierbij werden ook de parameters t0 en de 

maximale capaciteit per type kruispunt en afslagbeweging gekalibreerd (zie paragraaf 2.4.3). Er zijn op die 

manier drie Node VD-functies gedefinieerd, één voor elk type kruispunt: voorrangsgeregelde kruispunten, VRI 

en rotondes. Daarnaast worden er eveneens 3 Turn VD-functies bepaald, opnieuw één voor elk type kruispunt. 

Bij de Node VD-functies zijn er, naast de parameters b en d, ook nog lichtjes andere parameters b’ en d’ die 

gebruikt worden bij saturatie > 1. Dit om de algemene verliestijden in een knoop bij oversaturatie niet te hoog 

te laten worden. 

De Node en Turn VDF parameters zijn: 

 

Tabel 8: Parameters Node en Turn VD-functies 

 

 

Figuur 16: Node en TurnVDF curves voor verschillende kruispunttypes 

Merk op dat beide grafieken enkel de verliestijd omwille van toenemende saturatie weergeven en dat hierbij 

steeds nog de reistijd in freeflow moeten worden bijgeteld (t0).  

Voorrang VRI Rotonde

b 3.53 5.14 3.85

d 150 120 150

Voorrang VRI Rotonde

b 5 5 3

d 60 30 60

b’ (bij sat>1) 2 2 3

d’ (bij sat>1) 60 30 60

TurnVDF

NodeVDF
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3.2 MODELLEREN VAN FILEVORMING 

3.2.1 BLOCKING BACK 

Binnen VISUM kan ook de fileopbouw aan knelpunten (kruispunten of wegvakken) gedetailleerd mee 

opgenomen worden aan de hand van het blocking back model. Hierbij wordt de capaciteit afgetoetst aan de 

vervoersvraag. Indien de vervoersvraag de capaciteit overschrijdt, zal er filevorming optreden aan het 

knelpunt. Deze filevorming heeft twee effecten:  

 Het verkeer dat er te veel is aan het knelpunt zal ook effectief tegengehouden worden aan het 

kruispunt. Hierdoor zal er stroomafwaarts enkel het verkeer rijden dat door de bottleneck is geraakt.  

 De file kan terugslaan naar stroomopwaarts gelegen kruispunten of wisselaars waardoor deze, zoals in 

realiteit, ook geblokkeerd geraken. 

Onderstaande figuur geeft twee voorbeelden van blocking back. De linkse figuur geeft filevorming weer ten 

gevolge van een bottleneck op kruispuntniveau. De rechtse figuur geeft filevorming weer ten gevolge van een 

bottleneck op wegvakniveau. 

 

                

Figuur 17: Voorbeelden blocking back 

Als gevolg van de blocking back worden er twee volumes per voertuigcategorie op de toegedeelde netwerken 

gerapporteerd. Enerzijds het volume dat rekening houdt met de blocking back (‘Volume’) en anderzijds het 

volume dat geen rekening houdt met de blocking back en de feitelijk verkeersvraag weergeeft (‘Volume 

Demand’). 

De effecten gegenereerd door de blocking back vormen een stap vooruit ten opzichte van de klassieke 

statische toedelingen (dewelke bijvoorbeeld in de provinciale verkeersmodellen versie 3.7.1 gebruikt worden), 

maar het blijft wel een statische toedelingstechniek. Blocking back wordt bij de vdf-toedeling toegepast op het 

einde van de toedeling. Bij de ICA-toedeling wordt deze na elke interne iteratie toegepast zodat de effecten 

ervan beter in rekening genomen worden. 

In het blocking back model werd de gemiddelde ruimte die een voertuig in de file inneemt ingesteld op 7.5m. 

Dit is een compromis tussen de waargenomen ingenomen ruimte op het onderliggende wegennet (korter dan 

7.5m) en het hoofdwegennet (langer dan 7.5) en leidt toch algemeen aanvaardbare resultaten. De andere 

instellingen zijn op hun standaardinstellingen behouden. 

Een belangrijk element bij de interpretatie van de blocking back op het netwerk, is dat enkel het 

capaciteitstekort in de bottleneck zelf wordt weergegeven, en niet het volledig dynamische gebeuren rond 

filevorming. Zeker op snelwegen kan het in realiteit zo zijn dat door de vorming van zogenaamde 

accordeonfiles er langere files staan of ervaren worden dan door het blocking back-effect weergegeven wordt. 
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Om deze accordeonfiles te simuleren moet echter overgestapt worden naar dynamische toedelingstechnieken 

die de interactie tussen individuele voertuigen beter in rekening brengen. 

3.2.2 QUEUED VEHICLE TRANSER (QVT) 

Door het gebruik van blocking back geraken niet alle voertuigen in het toegedeelde uur (uur x) op hun 

bestemming. Om correct te zijn moeten de voertuigen die er niet zijn door geraakt in uur x in het volgende uur 

(x+1) in rekening gebracht worden. Auto’s en vrachtwagens die in uur x dus niet voorbij een knelpunt zijn 

geraakt, gaan in uur x+1 aan het netwerk toegewezen worden. Door in de resultaten van uur x te kijken, kan 

bepaald worden hoeveel voertuigen er niet zijn door geraakt. Meer concreet wordt het verschil genomen 

tussen de vraag (Volume Demand) en de toedeling (Volume). Dit verschil wordt vervolgens van de capaciteit 

van een wegvak in uur x+1 afgetrokken. Deze techniek wordt de Queued Vehicle Transfer genoemd (QVT). 

Door het gebruik van QVT worden files uit uur x overgedragen naar uur x+1 waardoor er in uur x+1 een 

realistischer filebeeld gecreëerd wordt. Hierdoor wordt een dynamische component aan de toedeling 

toegevoegd. Een belangrijke voorwaarde om de QVT correct te kunnen toepassen, is dat opeenvolgende uren 

toegedeeld moeten worden, waardoor de fileoverdracht tussen de uren correct meegenomen wordt. Zeker de 

spitsblokken moeten van het begin meegenomen worden. Meer concreet betekent dit voor de ochtendspits 

dat er altijd gestart moet worden met het uur 06, en voor de avondspits met het uur 14. Voor daluren kan er 

van uitgegaan worden dat de impact van de QVT klein is, waardoor deze wel apart kunnen doorgerekend 

worden. 

3.3 IMPEDANTIEFUNCTIES GEMOTORISEERD VERKEER 

Zowel in de ICA toedeling als de Node en Turn VDF toedeling wordt gebruik gemaakt van dezelfde 

impedantiefunctie om de beste route te bepalen voor elke HB-relatie. Deze laten toe om een “weerstand” te 

bepalen voor elk onderdeel van het netwerk (links, turns,…) en hierbij rekening te houden met verschillende 

parameters zoals reistijd, afstand en tol. 

Voor de onderdelen turn, main turn en connector worden steeds dezelfde impedantiefuncties gebruikt. Dit 

wordt hieronder in formulevorm weergegeven waarbij Tcur steeds staat voor de actuele reistijd in seconden. 

ImpedantieTurn
PW =TCur_PrT(PW) 

ImpedantieMainTurn
PW =TCur_PrT(PW) 

ImpedantieConnector
PW =TCur_PrT(PW) 

Voor het onderdeel links wordt naast de effectieve reistijd eveneens rekening gehouden met de lengte en de 

aanwezige tol op de link. 

ImpedantiePW=TCurPrT(PW)+0.0115∙LengthPoly+400∙TollPrTSys(PW) 

Naast de reistijd TCur in seconden wordt eveneens de lengte van een link (via LengthPoly in meter) en de 

aanwezig tol op de link (via TollPrTSys in Euro) meegenomen. Deze weging tussen de verschillende 

kostenparameters zijn gebaseerd op gelijkaardige kostenparameters in het personenmodel van de vierde 

generatie van de Vlaamse verkeersmodellen.  

Ook voor het vrachtverkeer worden gelijkaardige impedantiefuncties gebruikt. Hieronder worden deze in 

formulevorm weergegeven voor de turn, main turns, connectors en links. 

ImpedantieTurn
VR =TCur_PrT(VR) 

ImpedantieMainTurn
VR =TCur_PrT(VR) 

ImpedantieConnector
VR =TCur_PrT(VR) 
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ImpedantieVR=TCurPrT(VR) + 0.0435 ∗ LengthPoly + 101.5920 ∗ TollPrTSys(VR) 

Deze weging tussen deze verschillende kostenparameters voor het vrachtverkeer zijn gebaseerd op 

gelijkaardige kostenparameters uit het vrachtmodel van de vierde generatie van de Vlaamse verkeersmodellen.  

4 TOEDELING OF ROUTEKEUZE OPENBAAR VERVOER  

In onderstaand hoofdstuk worden de rekenregels en rekentechnieken die gebruikt worden voor het 

modelleren van openbaar vervoer binnen het netwerkmodel besproken. Paragraaf 4.1 gaat dieper in op de 

extractie van routebestanden vanuit VISUM. Paragraaf 4.2 licht de rooftoppingsmethodiek toe, waarbij gebruik 

makend van de routebestanden, OV-kostenskims opgemaakt kunnen worden. In paragraaf 4.3 worden de 

OV-toedelingsprocedure van VISUM en de gebruikte parameters besproken.  

4.1 OPMAKEN BINAIR ROUTEBESTAND 

Nadat het netwerk verrijkt is met haltes, lijnvoering, PuT-connectoren en Transfer-legs6, kan het ingezet 

worden om met behulp van VISUM route-bestanden op te maken. Zo’n bestand lijst alle relevante OV-routes 

op tussen herkomst- en bestemmingszone. Aangezien in de 4e generatie modellen kostenskims nodig zijn voor 

de hele dag is het noodzakelijk dergelijke routes voor de hele dag af te leiden.  

Hiertoe wordt er voor vijf dagdelen, die samen de hele dag beslaan, een OV-route-bestand opgebouwd: 

 Dagdeel 1: 4u – 7u 

 Dagdeel 2: 6u – 11u 

 Dagdeel 3: 10u – 16u 

 Dagdeel 4: 15u – 20u 

 Dagdeel 5: 19u – 24u. 

Ieder van deze vijf bestanden geeft een oplijsting van de relevante OV-verbindingen, voor het betreffende 

dagdeel. Uiteraard worden enkel maar de ‘goeie’ connecties hierin opgelijst. Concreet worden uit de mogelijke 

connecties enkel deze die aan volgende voorwaarden voldoen, bijgehouden: 

 Search Impedance < 1.5 * Min Search Impedance + 10 minuten, én 

 Journey Time < 1.5 * Min Journey Time + 10 minuten, én  

 Number of Transfers < Min Number of Transfers + 2 

met   Search Impedance = f(InVehTime, AccessTime, EgressTime, WalkTime, TransferWaitTime,                                                                                  

NumberOfTransfers, TransportSyst Imped, Veh Journey Imped)  

  Journey Time = tijd van de hele OV-trip  

Concreet is de search-impedantie als volgt gedefinieerd: 

                                                                 

6 Zie paragraaf 2.2 
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 Met  In-vehicle time: tijd in het voertuig 

  PuT-Aux ride time: tijd in een soort ‘hulpnetwerk’, wordt hier niet gebruikt. 

  Access time: voortransport-tijd 

  Egress time: natransport-tijd 

  Walk time: stap-tijd bij overstap 

  Transfer wait time: wachttijd bij ovestap 

  Number of transfers: aantal overstappen 

  Transport system impedance: wordt niet gebruikt 

  Vehicle journey impedance: wordt niet gebruikt. 

Aangezien er steeds vergeleken wordt met de beste Search Impedantie, Journey Time en Number of Transfers 

(minimum over de mogelijke connecties) in het dagdeel is het belangrijk om de dagdelen zo te kiezen dat 

daluren en spitsuren in verschillende dagdelen zitten. Bovendien moet er voldoende ‘overlap’ tussen de 

verschillende dagdeelbestanden zijn, anders zullen lange connecties die ‘op de wip’ tussen twee dagdelen 

zitten niet worden opgenomen. 

De resulterende route-bomen (de set aan routes die voldoen aan de criteria zoals hierboven beschreven) geven 

een kwantitatieve oplijsting van alle relevante OV-verbindingen tussen een herkomst- en bestemmingszone, 

samengevat in een gepercipieerde reistijd of Perceived Journey Time PJT. Deze maat verdisconteert de gehele 

OV-reis van start tot aankomst naar deel-componenten met bijhorende weging. Zo krijgen voor- en natransport 

een andere waardering dan wachten bij overstappen of in-voertuig-reistijd.  

De PJT is gedefinieerd als volgt: 

PJT = β * InvehTime + 1.7 * AccessTime + 1.7 * EgressTime + 1.7 * WalkTime + 2.5 * ExtendedTransferWaitTime 

+ 3min * NumberOfTransfers,  

met β=1 voor Trein, Tram en Metro en 1.15 voor Bus. 

De Extended Transfer Wait Time is zodanig gedefinieerd dat een héél korte overstaptijd heel slecht 

gewaardeerd wordt, aangezien op die tijd een overstap meestal onmogelijk is: 
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Figuur: Extended Transfer Wait Time 

Naast deze kenmerken die de reis zelf waarderen, wordt ook een exact tijdstip van deze reis bewaard, zijnde 

het tijdstip van de eerste opstap op een OV-voertuig. Op deze manier wordt voor een volledige dag voor elke 

HB-relatie een lijst opgemaakt die exact weergeeft op welk tijdstip een verbinding met welke PJT beschikbaar 

is, zoals geïllustreerd in volgend schema: 

 

Tabel: Uittreksel padenbestand 

Voor een bepaalde HB-relatie van zone 4800 naar zone 100 zijn over de geselecteerde dag in totaal 16 

relevante OV-verbindingen beschikbaar. De snelste verbinding met volgnummer 14 heeft een PJT van 66 

gegeneraliseerde minuten, dit is met inbegrip van gewogen voor- en natransport en eventueel wachten bij een 

overstap, op exact tijdstip 1035, wat overeenkomt met 17h15. De traagste verbinding met nummer 2 vertrekt 

om 7h31 en heeft een PJT van 113 minuten. De volledige informatie voor het hele modelnetwerk wordt 

efficiënt bewaard in een compact binair route-bestand. 

4.2 OPMAKEN KOSTENSKIMS VIA ROOFTOPPING 

Vanuit het binaire routebestand worden kostenskims afgeleid die gebruikt worden door het vraagmodel voor 

personenmobiliteit. Deze kostenskims worden opgesteld op basis van ‘Rooftopping’. In deze aanpak wordt 
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Pad nr.1:  4800_100_Path_1  Tijdstip: 401  PJT:93.0

Pad nr.2:  4800_100_Path_2  Tijdstip: 451  PJT:113.0

Pad nr.3:  4800_100_Path_3  Tijdstip: 470  PJT:78.0

Pad nr.4:  4800_100_Path_4  Tijdstip: 648  PJT:100.0

Pad nr.5:  4800_100_Path_5  Tijdstip: 768  PJT:100.0

Pad nr.6:  4800_100_Path_6  Tijdstip: 888  PJT:100.0

Pad nr.7:  4800_100_Path_7  Tijdstip: 957  PJT:110.0

Pad nr.8:  4800_100_Path_8  Tijdstip: 957  PJT:111.0

Pad nr.9:  4800_100_Path_9  Tijdstip: 957  PJT:96.0

Pad nr.10:  4800_100_Path_10  Tijdstip: 957  PJT:97.0

Pad nr.11:  4800_100_Path_11  Tijdstip: 1011  PJT:78.0

Pad nr.12:  4800_100_Path_12  Tijdstip: 1011  PJT:78.0

Pad nr.13:  4800_100_Path_13  Tijdstip: 1011  PJT:87.0

Pad nr.14:  4800_100_Path_14  Tijdstip: 1035  PJT:66.0

Pad nr.15:  4800_100_Path_15  Tijdstip: 1093  PJT:102.0

Pad nr.16:  4800_100_Path_16  Tijdstip: 1093  PJT:102.0
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pragmatisch een vorm van simulatie over de tijdstippen van de dag geïntroduceerd, wat op zich dan ook 

makkelijker conceptueel past in het simulatie-kader van de 4de generatie vraagmodellen waarin ook expliciet de 

personenmobiliteit gesimuleerd wordt in plaats van in geaggregeerde vorm te werken.  

Het principe hierachter is dat het voor een gebruiker die op een bepaald tijdstip van de dag een OV-rit wenst te 

maken, praktisch erg eenvoudig is om de totale reistijd in kaart te brengen: op tijdstip t moet deze reiziger 

eventueel x aantal minuten latent wachten op dienst N die als vertrek-tijdstip t+x heeft. Als deze wachttijd x te 

hoog is, kan de reiziger in kwestie ook beslissen om net iets vroeger te vertrekken om zodoende dienst M te 

gebruiken, die vertrek-tijdstip t-y heeft. In dit geval is er sprake van een ‘negatieve’ wachttijd y. Bij uitbreiding 

kan gekeken worden naar een ruimere periode van bijvoorbeeld één uur, wat dan overeenstemt met de 

gemiddelde reistijd die een reiziger in dat bepaald uur zou ervaren hebben. Er wordt dus vanuit gegaan dat er 

uniforme spreiding is van de gewenste vertrektijden van de gebruikers van het OV binnen een uur. Dit principe 

kan  als volgt geïllustreerd eenvoudig worden: 

 

Figuur 18: Rooftopping 

Voor een geselecteerde HB-relatie bevat de route-informatie 14 mogelijke OV-diensten op een dag, elk met 

hun eigen PJT en exact tijdstip van vertrek. Zo biedt alternatief 2 een OV-verbinding aan met een PJT van 80’, 

en dit op tijdstip 109, gemeten met basis 0 om 6h00 ’s ochtends. Drie uur later, op tijdstip 289 biedt een 3de 

trager alternatief zich aan, met een PJT van 100’. Een reiziger die wenst te vertrekken op tijdstip 160 heeft dan 

2 mogelijke alternatieven: 

 Hij of zij kan 129 minuten wachten op verbinding 3, de totale tijd om op de bestemming te komen 

bedraagt dan 129 wachtminuten vermeerderd met 100 reisminuten …; 

 … of kan beslissen om 51 minuten vroeger dan gewenst te vertrekken om verbinding 2 te nemen, de 

totale tijd kan dan begroot worden als 51 negatieve wachtminuten vermeerderd met 80 reisminuten. 

Vroegere of latere verbinding zijn in regel altijd gedomineerd, en hoeven niet als alternatief beschouwd te 

worden. In dit vereenvoudigde voorbeeld is alternatief 2 duidelijk sneller, en dus de verkozen reis waarvan de 

wacht- en reistijd wordt geskimd en door gestuurd naar het vraagmodel. 

Ervaring leert dat wachten, zowel latent als ‘negatief’, een andere waardering heeft dan reistijd zelf, en net als 

de notie PJT voor de OV-reistijd zelf een weging nodig heeft. Klassiek kan deze op 3 gesteld worden, waardoor 

de absolute verrekening wijzigt. 
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Figuur 19: omvorming gesimuleerde reistijden naar skimwaarde 

De methode om een beste alternatief te selecteren is echter identiek bij gebruik van deze wegingen: op een 

bepaald tijdstip van de dag ligt een zogenaamd breekpunt dat afbakent of een voorgaande dan wel opvolgende 

OV-verbinding de kortste totale reistijd van herkomst naar bestemming biedt. Grafisch kan deze uitgezet 

worden door rechte lijnfragmenten te trekken vanaf alle beschikbare alternatieven, elk met een 

richtingscoëfficiënt die gelijk is aan de waardering van wachten, in dit voorbeeld 3. Waar twee lijnsegmenten 

elkaar kruisen, vallen de breekpunten die de ‘invloed’ van elke alternatieve OV-verbinding afbakenen. Wanneer 

alle lijnsegmenten in het schema worden aangevuld, verschijnt een beeld waarin duidelijk ‘muren’ en ‘daken’ 

kunnen herkend worden, vandaar de term roof-topping die voor deze aanpak gebruikt wordt. Een kostenskim 

(die de gemiddelde reistijd bepaald voor een bepaalde periode) kan vervolgens gemakkelijk opgesteld worden 

door de oppervlakte onder de lijnsegmenten te normaliseren tegenover de duur van de gekozen periode, zoals 

weergegeven in onderstaande figuur: voor de periode van 7h00 tot 8h00 is de gemiddelde reistijd gelijk aan de 

oppervlakte van het ingekleurde volume, gedeeld door 60. De componenten wachttijd en échte OV-reistijd 

kunnen voor elk tijdstip apart becijferd worden: het gedeelte onder de oranje lijn van de best-geldende OV-

verbinding stelt de OV-reistijd voor dat tijdstip voor, het gedeelte tussen de oranje lijn en de blauwe lijn komt 

overeen met de wachttijd op dat tijdstip. 

Verschillende nuances kunnen aangebracht worden bij de gehanteerde regels en uitgangspunten. 

Gedragskundig is de waardering van wachten, zij het latent of negatief, niet lineair. Zeer korte wachttijden 

worden relatief zwaarder gewogen aangezien ze een dosis onzekerheid en marge omvatten, waar zeer lange 

wachttijden minder zwaar worden gewaardeerd omdat deze tijd alsnog nuttig kan ingevuld worden met 

andere activiteiten. Verder is negatieve wachttijd niet voor alle personen even gemakkelijk in te vullen omdat 

het tijdsschema dat niet toelaat. Er is echter geen beperking op de vorm van de lijn-segmenten vanuit de OV-

verbindingen, en meer complexe maar gedragsmatig correctere functies zijn mogelijk zoals voorgesteld in 

onderstaande figuur: positieve wachttijd kent een herkenbare sinusoïdale vorm die bij hogere wachttijden 

dempt. De negatieve wachtlijn-segmenten kennen een sterke exponentiële stijging wat in toenemende mate 

vroeger vertrekken bestraft. 
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Figuur 20 : Aanpassing negatieve wachtrijcurves 

Een ander vertrekpunt stelt dat elke aparte minuut in een bepaalde periode even zwaar weegt, wat resulteert 

in de eenvoudige berekening van de oppervlakte. Ook deze conditie kan gerelaxeerd worden door 

desgevallend het exacte vertrekprofiel van alle reizigers in een bepaalde periode in tijd uit te zetten, en op zich 

te gebruiken als weegfactor om de aggregatie uit te voeren. Zo zou er kunnen verwacht worden dat er meer 

verplaatsingen vertrekken tussen 8u00-8u30 dan tussen 8u30-9u00. Door middel van een weging tussen de 

verschillende minuten zouden bepaalde delen van een uur “zwaarder” kunnen doorwegen in de gemiddelde 

reistijd. In de huidige versie van de rooftoppingmethodiek is dit echter niet toegepast en wordt een uniform 

spreiding verondersteld. 

Het volledige systeem van aangepaste roof-topping wordt automatisch geïntegreerd in het OV-netwerkmodel. 

Door de mechanismen rond enerzijds het opbouwen van de route-bomen in het routebestand en anderzijds 

het skimmen van de OV LOS apart te faseren, kan achteraf op een efficiënte manier elke skim naar keuze 

opgemaakt worden. 

Momenteel is de curve voor de positieve wachttijd overgenomen uit versie 3.7.1 van de strategische 

verkeersmodellen: 

 

Tabel 9 : curve positieve wachttijd 

De ‘negatieve’ wachtcurve na de verbinding is de lineaire. Dit geeft volgende totaalbeeld: 

wachttijd f(wachttijd)

10 5

15 6.5

20 8

30 10

60 15
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Figuur: wachtcurves Rooftopping 

De weegfactor voor wachten staat op 3, voor beide wachtcurves. 

4.3 TOEDELING OPENBAAR VERVOER 

Voor de toedeling van het openbaar vervoer wordt geen aparte methode ontwikkeld, maar wordt gewerkt met 

de beschikbare procedures binnen de VISUM-software. 

De toedeling is “timetable-gebaseerd”. Dit wil zeggen dat alle lijnen worden beschouwd met hun exacte 

vertrek- en aankomsttijden. Ook alle overstappen worden exact gemodelleerd. 

De berekende verplaatsingen met de modi TREIN en BTM worden samengeteld om tot één gezamenlijke 

toedeling voor openbaar vervoer te komen.  

De toedelings-procedure van VISUM bestaat uit twee stappen, nl. (i) connection search, en (ii) connection 

choice. 

 Connection search: er wordt voor iedere i-j-relatie een bundel van plausibele routes bepaald.  

In eerste instantie wordt voor iedere i-j-relatie de minimum-impedantie berekend. De impedantie-

functie is als volgt gedefinieerd: 

 
 

Hierbij is de IVT-factor voor Trein, Tram en Metro gelijk aan 1. Voor Bus bedraagt deze 1.15. De factor 

bij Walk-time en bij Transfer Wait Time wordt in dit stadium, bij het bepalen van de set plausibele 
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routes, gelijk gezet. Anders krijg je het fenomeen dat er bij een overstap liever gestapt wordt dan 

gewacht, en er dus al afgestapt wordt een aantal haltes vóór de overstaphalte. 

 

Alle routes waarvan de impedantie voldoet aan elk van volgende voorwaarden worden behouden in 

de set ‘plausibele’ routes: 

o Impedantie  <  (1.5 * Min. Impedantie) + 10 minuten. 

o Reistijd  < (1.5 * Min. Reistijd) + 10 minuten. 

o Aantal overstappen < min. Aantal overstappen + 2 

 

Daarnaast worden routes die gedomineerd worden door andere routes bijkomend verwijderd.  

Een route c wordt gedomineerd door route c’ als: 

o Het reistijd-interval van c’ is omvat in dat van route c. 

o c’ bevat niet meer overstappen dan c. 

o Search impedance c’ < Search impedance c 

In onderstaand voorbeeld wordt route C gedomineerd door route C’: 

 
 

 Connection choice: hier wordt het aantal reizigers verdeeld over de plausibele routes die in de vorige 

stap zijn gevonden. Hiervoor wordt opnieuw een impedantie-functie berekend voor alle plausibele 

routes, meer bepaald de Perceived Journey Time,  gedefinieerd als volgt: 

 

 
 

Hier is de factor bij Transfer Wait Time wél hoger dan de factor bij Walk Time zodat een route waarbij 

er moet gewacht worden bij een overstap zwaarder wordt bestraft. Deze Transfer Wait Time maakt 

eveneens gebruik van de Extended Transfer Wait Time zoals beschreven in paragraaf 4.1 waardoor 

hele korte overstaptijd als ongewenst beschouwd worden. 

 

Vervolgens wordt op basis van het Kirchhoff model een toedeling gedaan, voor de 20 uren (uur 4 tot 

en met 23). Het percentage reizigers toegedeeld aan een bepaalde route i wordt als volgt berekend: 

 

Pi = Ui/∑Ui met Ui = R-β, waarbij R gelijk is aan de Perceived Journey Time en β gelijk is aan 4. 

  

8.00 8.30

C’
C
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5 ROUTEKEUZE ACTIEVE MODI  

In onderstaand hoofdstuk worden de gebruikte rekenregels en rekentechnieken besproken die gebruikt 

worden voor het modelleren van de actieve modi fiets en te voet binnen het netwerkmodel.  

De actieve modi worden opgenomen in de modale keuze om als alternatief aangeboden te worden voor een 

verplaatsing. Hiervoor zijn er verplaatsingskosten nodig die afgewogen kunnen worden tegen de 

verplaatsingskosten van de andere modi zoals auto of openbaar vervoer. Op dit ogenblik worden er geen 

expliciete toedelingen uitgevoerd voor deze modi. De focus ligt bij deze modi dus vooral op een realistische 

inschatting van de reistijd/afstand die voor een bepaalde verplaatsing zou ervaren worden door de 

fietser/voetganger. 

Ook voor de routebepaling van de actieve modi wordt naast de effectieve reistijd eveneens rekening gehouden 

met de lengte van het traject. Onderstaande impedantiefuncties wordt gebruikt 

ImpedantieTV=TCurPrT(TV)+0.0115∙LengthPoly 

ImpedantieFiets=TCurPrT(Fiets)+0.0115∙LengthPoly 

Naast de reistijd TCur in seconden wordt dus eveneens de lengte van een link (via LengthPoly in meter) 

meegenomen. Deze weging tussen de verschillende kostenparameters zijn gebaseerd op gelijkaardige 

kostenparameters in het personenmodel van de vierde generatie van de Vlaamse verkeersmodellen. 

De belangrijkste parameter in deze impedantiefunctie is de reistijd. Deze is uiteraard in functie van de snelheid 

die voorzien wordt in het netwerk.  

In eerste instantie wordt de snelheid gezet op basis van het VISUEELLINKTYPE waarna het daarna 

gemodificeerd wordt op basis van een aantal andere attributen.  

In onderstaande Tabel 10 wordt de basissnelheid weergegeven. Een hogere snelheid wordt voorzien op lokale 

wegen dan op gewestwegen gezien er normaal gezien minder autoverkeer aanwezig is op lokale wegen 

waardoor er makkelijker hogere snelheden kunnen gehaald worden. Specifiek op fietsinfrastructuur (Visueel 

Linktype = 8) worden de hoogste snelheden voorzien. 

 

Tabel 10 : Basissnelheid Actieve modi (km/u) 

Deze basissnelheden worden aangepast op basis van het attribuut VERKEERSFUNCTIE, URBANISATIE en 

GEWEST. Deze worden weergegeven in onderstaande Tabel 11,Tabel 12 en Tabel 13. 

 

Tabel 11 : Modificatie basissnelheid omwille van verkeersfunctie (km/u) 

Fiets Te voet

5 10 4.0

6 12 5.5

7 10 4.0

8 14 6.0

Basissnelheid actieve modi (km/u)

Visueel Linktype

Fiets Te voet

1 of 2 +1 +1

3 of 4 0 0

5 +1 +1

6 of 7 +2 +1

Modificatie basissnelheid actieve modi 

(km/u) omwille van verkeersfunctie

Verkeersfunctie
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Op wegen met lage verkeersfunctie (1 of 2) wordt de snelheid lichtjes verhoogd. Hierbij wordt er aangenomen 

dat de weginrichting hier veel minder zal gedomineerd worden door de autoinfrastructuur en dat er meer 

ruimte zal zijn voor de fiets en de voetganger wat deze wegen aantrekkelijker maakt voor de actieve modi.  

Ook voor wegen met hoge of zeer hoge verkeersfuncties (5,6 of 7) wordt de snelheid aangepast. Hier wordt 

aangenomen dat er waarschijnlijk vrijliggende fiets/voetpaden voorzien zijn waardoor het 

makkelijker/aangenamer wordt om via deze routes te rijden. 

 

Tabel 12 : Modificatie basissnelheid omwille van urbanisatie (km/u) 

Op basis van de urbanisatie worden er eveneens een aantal aanpassingen gemaakt aan de basissnelheid. In 

zeer landelijke gebieden (urbanisatie 1 of 2) wordt de snelheid verhoogd. Er zal hier nauwelijks bebouwing 

aanwezig zijn en het wegennet zal hier minder dicht zijn, waardoor de snelheid op deze routes niet zal 

gehinderd worden door zaken zoals kruispunten, parkeervakken, bushaltes,… Een vlottere doorstroming is hier 

mogelijk. Wanneer we in stedelijke of zeer stedelijke gebieden komen (urbanisatie 5,6 of 7) wordt de snelheid 

verlaagd. Het grotere aantal kruispunten en andere weggebruikers leiden er toe dat de snelheid in deze 

stedelijke gebieden over het algemeen gezien lager zal liggen. 

 

Tabel 13 : Modificatiefactor omwille van gewest 

Tenslotte wordt er nog een gewestspecifieke factor toegepast op de aangepaste snelheid. Voor Vlaanderen 

wordt de berekende snelheid behouden. Voor Brussel en Wallonië worden er gereduceerde snelheden 

voorzien. Deze zijn bepaald door het gebruik van de actieve modi in deze gebieden in het verkeersmodel te 

vergelijken met waargenomen gegevens zodat hier een betere afstemming is. Het gaat in beide gevallen ook 

niet om het primaire studiegebied van de vierde generatie Vlaamse verkeersmodellen. 

Deze berekende fietssnelheid en wandelsnelheid worden dan gebruikt in een 1-stapstoedeling in combinatie 

met de afstand van de route (zie impedantiefunctie hierboven) om een reistijd voor fiets en te voet uit te 

komen die verder kan gebruikt worden in het mode choice proces van het personenmodel. 

 

 

 

 

 

Fiets Te voet

1 of 2 +2 +1

3 +1 0

4 0 0

5 -1 0

6 of 7 -2 -1.0

Urbanisatie

Modificatie basissnelheid actieve modi 

(km/u) omwille van urbanisatie

Fiets Te voet

Vlaanderen 1.00 1.00

Brussel 0.70 0.95

Wallonië 0.85 0.95

Gewest

Modificatiefactor snelheid actieve 

modi omwille van gewest


