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1 INLEIDING 

Elk verkeersmodel omvat een brede set aan rekenregels en data waarmee getracht wordt het 

verplaatsingsgedrag zo goed mogelijk te omschrijven, om op die manier gefundeerde 

beleidsondersteunende uitspraken te kunnen doen rond diverse maatregelen. Bij opbouw en 

implementatie worden alle inspanningen gedaan om deze data en rekenregels zo correct mogelijk 

vorm te geven. Dit omvat onder andere het controleren van informatie en invoergegevens en 

technieken om gedrag in keuzemodellen om te zetten. Desalniettemin stellen we vast dat elk 

synthetisch verkeersmodel op verschillende vlakken afwijkingen vertoont ten opzichte van de 

geobserveerde werkelijkheid. Er kunnen verschillende oorzaken geduid worden, gaande van 

onnauwkeurigheden in data, lokale afwijkingen tegenover gemiddeld gedrag, onbekende of niet-

gemeten kenmerken die gedrag beïnvloeden, ... Om een betrouwbaar beeld te geven van evaluaties 

in toekomstige scenario’s is het uiteraard belangrijk om ook de huidige situatie correct te 

beschrijven. 

Daarom is het noodzakelijk om een kalibratiestap als structureel onderdeel mee te nemen in de 

implementatie van elk modelinstrument. Het proces omschreven als kalibratie omhelst alle 

activiteiten ter controle van de uitkomsten in de huidige situatie. Dit omvat vergelijkingen met een 

scala aan observaties zoals tellingen van voertuigen en openbaar vervoergebruikers, lokale 

mobiliteitsenquêtes, gerichte waarnemingen rond modale keuze, ... Deze vergelijking leidt tot 

gekwantificeerde afwijkingen die duidelijk maken waar de synthetische rekenregels niet correct 

lopen.  

Het gekalibreerde resultaat is echter niet direct bruikbaar aangezien het enkel relevant is voor de 

huidige situatie. Daarom worden de bevindingen van de kalibratie getransformeerd naar correcties 

aan het modelinstrument. Dit kan gaan van aanpassingen aan de data tot bijsturingen in 

verschillende keuzemodellen zelf. Op deze manier wordt kalibratie en de daarbij horende 

aanpassingen geïntegreerd in het modelinstrument zodat het verkeersmodel op zich beter aansluit 

bij het waargenomen gedrag. 

Binnen het ontwikkelingspad van de vierde generatie strategische verkeersmodellen werden 

verschillende aparte onderdelen uitgewerkt ter toetsing en correctie van het verkeersmodel. In de 

regionale verkeersmodellen versie 4.2.1 vormen ze afgezonderde en elkaar opvolgende onderdelen, 

maar ze beogen hetzelfde doeleinde. De manier waarop de kalibratie gevoerd wordt, alsook de 

omvorming naar correctie zelf, zijn echter verschillend voor deze verschillende onderdelen van de 

kalibratie.  

Dit rapport beschrijft de verschillende onderdelen. Na deze inleiding wordt er in het tweede 

hoofdstuk een overzicht gegeven van de verschillende kalibratie- en correctietechnieken die in het 

strategisch personenmodel Vlaanderen en de regionale verkeersmodellen versie 4.2.1 worden 

toegepast. Vervolgens volgt een kort hoofdstuk met de lijst van gebruikte afkortingen. In de 

daaropvolgende hoofdstukken wordt elk onderdeel afzonderlijk in detail besproken. 
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2 ALGEMEEN OVERZICHT 

In het strategisch personenmodel Vlaanderen en de regionale verkeersmodellen versie 4.2.1 worden 

er op vier plaatsen kalibraties en/of correcties uitgevoerd. Deze hebben elk hun eigen systematiek en 

manier van ingrijpen. We kunnen ze onderverdelen in 2 hoofdtypes, namelijk vraag- en 

toedelingscorrectie. 

1. Vraagcorrectie 

In het vraagmodel voor personenvervoer worden de toers van alle Belgen berekend voor het 

basis- en het toekomstjaar. Het resultaat daarvan is een synthetisch resultaatsbestand, RSL 

genaamd. Wanneer dit resultaatsbestand vergeleken wordt met andere observaties zoals de 

onderzoeken verplaatsingsgedrag (OVG’s), lokale gedragsonderzoeken of verkeerstellingen, 

zijn nog bijsturingen aan dit resultaat van het vraagmodel nodig. Dit gebeurt op 3 niveaus in 

de vraagcorrectie: 

o Generieke ijking van keuzemodellen, ingrijpend op het vraagmodel via bijsturing van 

de keuzeparameters: 

Parameters van de discrete keuzemodellen zijn geschat op basis van een stapeling 

van de laatste OVG’s. Deze bevatten een steekproef ter beschrijving van het 

mobiliteitsgedrag. Wanneer deze keuzemodellen toegepast worden op de volledige 

populatie, worden soms afwijkingen vastgesteld. In de generieke ijking worden de 

parameters van de discrete keuzemodellen bijgetuned voor structurele afwijkingen. 

Deze afwijking betreffen bijvoorbeeld verplaatsingen naar Brussel of Wallonië. De 

generieke ijking is dezelfde voor alle strategische verkeersmodellen versie 4.2.1. 

o Lokaal gerichte gebiedstuning, ingrijpend in het vraagmodel via bijsturing van de 

modale aandelen (vervoerwijze aandelen): 

Dit is een extra tuning die enkel in de regionale verkeersmodellen wordt toegepast 

op basis van lokale gedragsonderzoeken. 

o Kalibratie op basis van tellingen voor auto en OV, ingrijpend in het vraagmodel via 

bijsturing van modale aandelen:  

Deze kalibratie gebeurt voor elk verkeersmodel afzonderlijk (spm VLA en de 

verschillende rvm’s). De bekomen gekalibreerde matrix wordt niet rechtstreeks 

gebruikt, maar de kalibratie wordt gebruikt om correctiefactoren te bepalen. Deze 

correctiefactoren worden vervolgens in het verkeersmodel (en dus ook in scenario’s) 

toegepast. Deze correctiefactoren kunnen dus verschillen van verkeersmodel tot 

verkeersmodel. 

2. Toedelingscorrectie 

De toedeling wordt bijgestuurd via een pivot-aanpak. Deze bijsturing gebeurt op basis van 

tellingen voor auto en openbaar vervoer, en is verschillend per verkeersmodel. 
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3 GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

De gebruikte afkortingen in dit document zijn weergegeven in volgende tabel:  

 
Tabel 1: Gebruikte afkortingen 

  

spm VLA strategisch personenmodel Vlaanderen

rvm's regionale verkeersmodel(len)

OV openbaar vervoer

OVG onderzoek verplaatsingsgedrag

RSL resultaatsbestand

BSynth synthetisch RSL-bestand van het basisjaar 2017, afkomstig uit het personenmodel

BGBT BSynth waarop de gebiedstuning is toegepast (RSL-bestand)

BKal BSynth waarop de kalibratie is toegepast (RSL-bestand)

BCorr BGBT waarop de correctie is toegepast (RSL-bestand)

SSynth Synthetisch RSL-bestand van een scenario, afkomstig uit het personenmodel

SGBT SSynth waarop de gebiedstuning is toegepast (RSL-bestand)

SCorr SGBT waarop de correctie is toegepast (RSL-bestand)

SPiv SCorr waarop verschil tussen BKal en BCorr is toegepast (matrices o.b.v. RSL-bestand)

Gebruikte afkortingen
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4 GENERIEKE TUNING 

De kern van de interne vraagmodellen rond toergeneratie, tijdstip-, bestemmings- en 

vervoerwijzekeuze bestaat uit de formulering van probabiliteiten van discrete alternatieven via 

confrontatie van hun respectievelijke nutten. Deze aanpak leidt naar klassieke discrete 

keuzemodellen die geschikt zijn om keuzegedrag van individuen te beschrijven, rekening houdende 

met onzekerheid binnen deze keuzes. De bron voor het parametrizeren van deze keuzemodellen ligt  

bij steekproeven die voor individuele personen, met hun eigen kenmerken, het mobiliteitsgedrag van 

een werkweekdag beschrijven in een verplaatsingsdagboek. De verschillende Onderzoeken 

Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG 3 en 4) worden hiertoe ingeschakeld. 

Via statistische schattings- en optimalisatie-technieken worden de diverse keuzemodellen zo 

significant mogelijk geschat en vormgegeven1. Deze schattingen geven inzicht in de nauwkeurigheid 

en verklarende waarde van diverse persoons- en gezinskenmerken én typische reiskenmerken zoals 

tijd, afstand en kosten. De uiteindelijk bekomen keuzemodellen sluiten standaard goed aan bij de 

steekproeven die gehanteerd worden. Deze steekproeven zelf werden zodanig verzameld dat ze een 

goede weergave vormen van de totale Vlaamse populatie, waaruit volgt dat de geschatte modellen 

ook een betrouwbare uitkomst bieden voor Vlaanderen. 

Wanneer deze rekenregels toegepast worden op de volledige populatie die in het verkeersmodel 

opgenomen is, zien we dat in bepaalde dimensies de globale uitkomsten lichtjes kunnen afwijken van 

verwachte resultaten. In veel gevallen is dit terug te brengen tot onzekerheden in de schatting van 

keuzemodellen ten gevolge van te kleine steekproeven voor aparte omstandigheden of moeilijke 

meting van bepalende attributen. 

Hieruit volgt daarom een generieke tuning van de keuzemodellen. Indien bepaalde uitkomsten 

helder kunnen teruggebracht worden tot bepalende kenmerken, kunnen deze dusdanig mee 

aangepast worden. De drie meest opvallende aanpassingen aan de keuzemodellen illustreren dit: 

• Het aantal zakelijke verplaatsingen blijkt na schatting op de OVG’s aan de lage kant te zijn: op 

zich is dit motief weinig omvangrijk, en daarom wordt dit dan ook slechts sporadisch 

opgepikt in de OVG’s. De steekproef van dit motief is dan ook klein waardoor de schatting 

minder significant is. Daarom wordt het toergeneratiemodel voor het motief zakelijk 

aangepast om hogere frequenties te bekomen. 

• Het geschatte bestemmingskeuzemodel baseert zich op Vlaamse verplaatsingsdagboeken. In 

deze steekproef zitten logischerwijze ook verplaatsingen naar Brussel en, in mindere mate, 

naar Wallonië. Bij toepassing van dit model blijkt het bestemmingskeuzegedrag zich generiek 

te gedragen waardoor typische gewesteffecten amper tot uiting komen, terwijl die voor 

bepaalde motieven wel spelen. Zo laten andere observaties zien dat er sprake is van 

grenseffecten waardoor een bestemming binnen het eigen gewest toch aantrekkelijker is 

dan meer nabijgelegen bestemmingen in andere gewesten. Om dit op te vangen, worden 

 

1 Deze keuzemodellen zijn weergegeven in de technische rapportage van het strategisch personenmodel Vlaanderen, en is terug te vinden 

op de volgende website https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen Ze kan ook 

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

(verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be).  

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen
mailto:verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
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bijkomende gewest-disutiliteiten opgenomen. Zo worden bijvoorbeeld voor 

schoolverplaatsingen bestemmingen in Wallonië minder aantrekkelijk gemaakt. 

• In de vervoerwijzekeuze is zichtbaar dat het gebruik van fiets op langere afstanden licht 

onderschat wordt. Introductie van verschillende vormen van snellere elektrische fietsen én 

betere voorzieningen hebben in praktijk geleid naar aantrekkelijker fietsverkeer op langere 

afstand, terwijl dit in de brede set gestapelde OVG’s die kunnen teruggaan tot 2008 nog niet 

opgevangen werd. Daarom wordt bijkomende moeite gedaan om voor deze langere 

afstanden de aantrekkelijkheid van de mode fiets te verhogen en zo meer verwachte 

uitkomsten te bekomen. 

Voorgaande generieke aanpassingen worden intrinsiek en structureel in de vraagmodellen 

ingeschoven. Zo gelden ze identiek voor alle strategische verkeersmodellen versie 4.2.1 voor 

personenverkeer. Dit wil zeggen: zowel voor het strategisch personenmodel Vlaanderen als voor de 

regionale verkeersmodellen. Daarom worden ze gezien als een generieke, bijkomende tuning na het 

design en schatting van de keuzemodellen zelf. 
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5 LOKALE GEBIEDSTUNING 

Het studiegebied van spm Vlaanderen versie 4.2.1 omvat het volledige grondgebied van Vlaanderen 

en telt 2904 zones in Vlaanderen. Dit betekent dat de focus van het instrument op een relatief hoog 

strategisch niveau zit, en lokaal gekeken wordt naar relatief omvangrijke gebieden. De uitrol van 

afgeleide verkeersmodellen naar rvm’s gaat dan ook een niveau fijner. Zo hebben de 

binnenstedelijke gebieden een verfijnde zonering waardoor onder andere reistijden nauwkeuriger 

voorgesteld kunnen worden. Daarnaast focussen ze inherent ook op inwoners van een kleiner gebied 

eerder dan op de gemiddelde Vlaming die vanuit de OVG’s geparametrizeerd is. 

Uit de vergelijking van lokale uitkomsten van het verkeersmodel met plaatselijke observaties blijken 

regelmatig afwijkingen. De achterliggende oorzaak is een Vlaams gemiddelde benadering van de 

keuzemodellen, waar praktijk leert dat plaatselijk lichtjes afwijkend gedrag kan waargenomen 

worden. 

Om hieraan tegemoet te komen, wordt een lokale gebiedstuning opgenomen: indien lokale enquêtes 

of observaties beschikbaar zijn, uit bijvoorbeeld een stadsmonitor, worden deze afgezet tegenover 

de bekomen synthetische modeluitkomsten. Afwijkingen worden gekwantificeerd als verschoven 

modale aandelen en als dusdanig ingebracht in het modelinstrument. 

Praktisch komt dit bij de meeste rvm’s neer op het inschuiven van lokale inzichten in gebruik van 

verschillende vervoerwijzen. Vanuit een stadsmonitor wordt een beknopte verdeling gemaakt naar 

gebruik van auto, OV of andere modi naar globaal reismotief. Deze stadsmonitor bevraagt enkel 

inwoners van de betreffende stad of regio en geen bezoekers. Bovendien is het niet altijd duidelijk of 

en onder welke omstandigheden de resultaten volledig representatief zijn. Vanuit deze context 

wordt daarom een techniek ingeschoven in de afgeleide rvm’s waarmee voor een selectie van 

agenten of verplaatsingen de gemodelleerde modale keuze wordt gecorrigeerd met een factor. 

Volgens een gebiedsindeling gekozen door de modelontwikkelaar worden de probabiliteiten van een 

selectie van agenten voor bepaalde modi relatief hoger of lager gemaakt om deze lokaal afwijkende 

attitude te verdisconteren. Hierbij wordt niet expliciet in de utiliteitsformulering van de 

keuzemodellen gecorrigeerd, maar het principe stelt dat kans op gebruik van een vervoerwijze 

aangepast wordt richting geobserveerde marktaandelen. Deze correctie is dus niet verklarend maar 

eerder beschrijvend. In de stadsmonitoren worden enkel uitspraken gedaan over de modale 

verdeling van het woon-werk en woon-schoolverkeer. 

Aangezien deze lokale gebiedstuning niet generiek over alle strategische verkeersmodellen versie 

4.2.1 uitgevoerd wordt, maar net mikt op lokale bijsturing, is ze uniek per afgeleid rvm. Dit vertaalt 

zich naar een apart correctiebestand per modelinstrument dat ingrijpt op de eigen modelvoering. Dit 

bestand is niet verplicht, en zal bij ontbreken geen lokale gebiedscorrectie veroorzaken. Als dit 

bestand wel aanwezig is, bepaalt de inhoud ervan op welk gebied en binnen welke selectie van 

agenten in welke mate de vervoerwijze aangepast wordt. 

Concreet is voor de regionale verkeersmodellen het motief werk getuned op basis van volgende 

onderzoeken: 

• rvm Antwerpen: stadsmonitor Antwerpen;  

• rvm Vlaamse Rand: GoodMove (welke op zijn beurt informatie uit o.a. Beldam en eigen 

onderzoek haalt);  
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• rvm Limburg: detailanalyse OVG voor Limburg;  

• rvm West-Vlaanderen: stadsmonitor Brugge, stasmonitor Kortrijk, stadsmonitor Oostende en 

stadsmonitor Roeselare;  

• rvm Mechelen: stadsmonitor Mechelen; 

• rvm Gent: stadsmonitor Gent; 

• rvm Waasland: stadsmonitor Sint-Niklaas en stadsmonitor Antwerpen 

• rvm Kempen: stadsmonitor Turnhout;  

• rvm Aalst: stadsmonitor Aalst; 

• rvm Leuven: stadsmonitor Leuven. 
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6 KALIBRATIE TEGENOVER TELLINGEN 

Dit hoofdstuk beschrijft het proces waarbinnen de gemodelleerde vraag naar verplaatsingen, zowel 

voor auto als OV, getoetst wordt aan geobserveerde tellingen van auto’s en OV-reizigers. Op zich is 

het een onderdeel van de totale kalibratie, maar in praktijk wordt de term kalibratie geregeld 

gebruikt voor dit specifieke proces zelf.  

Volgende paragraaf gaat in op de selectie van tellingen, en paragraaf 6.2 beschrijft het opmaken van 

de interceptfiles. Deze input wordt vervolgens gebruikt in het kalibratieproces, dat toegelicht wordt 

in paragraaf 6.3.  

6.1 SELECTIE TELLINGEN/SCREENLINES 

In het algemeen kunnen 3 sets van telgegevens geïdentificeerd worden: 

• Tellingen rond de Vlaamse centrumsteden (inclusief Brussel). Deze zijn uitgevoerd in het 

najaar van 2016 en het voorjaar van 2017; 

• Automatische dubbele lus-tellingen uit 2017. Deze liggen op snelwegen, op- en afritten en 

verkeerswisselaars; 

• Occasionele tellingen. Het betreft hier geen individuele tellingen, maar bredere sets van 

telgegevens die uitgevoerd zijn en die grotere gebieden omvatten (R0-Noord en omgeving 

Noord-Zuid-Limburg). Dit zijn tellingen die op het onderliggend wegennet gelegen zijn. Deze 

tellingen zijn niet noodzakelijk uit 2017, maar er is bij de selectie van de tellingen wel op 

gelet dat de situatie van het wegennetwerk overeenstemt met de situatie tijdens de 

tellingen. 

Voor de kalibratie van het spm Vlaanderen is gekalibreerd op cordons. Deze worden gevormd door 

de tellingen rond de Vlaamse centrumsteden, al dan niet gecombineerd met tellingen op het 

snelwegennetwerk (indien deze door een cordon snijden). Onderstaande figuur geeft de cordons 

weer. Hierbij kan opgemerkt worden dat er ook een aantal cordons gelegd zijn op strategische 

plaatsen in het netwerk (bv. langs de Schelde in Oost-Vlaanderen en tussen de A12 en E19). De 

cordons hebben rond Brussel en Antwerpen uitlopers op de toekomende snelwegen. Deze uitlopers 

zorgen ervoor dat er geen congestietellingen opgenomen zijn in de cordons. Congestietellingen 

geven immers een vertekend beeld van de tellingen omdat ze tijdens de files sterk kunnen 

teruglopen, alhoewel de vraag wel veel groter is. Om problemen met de congestietellingen te 

vermijden, is ervoor gekozen om de cordons zo op te stellen dat ze op snelwegen enkel rekening 

houden met tellingen die niet op een plaats gelegen zijn waar er sprake is van structurele 

congestievorming. 
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Figuur 1: Overzicht cordonlocaties  

De rvm’s zijn op bredere sets van tellingen gekalibreerd als het spm Vlaanderen. Naast de cordons 

die in het studiegebied gelegen zijn, zijn ze ook gekalibreerd op: 

• De individuele tellingen van de cordons indien die in het studiegebied of de eerste 

gordel van het invloedsgebied gelegen zijn. 

• Tellingen op snelwegen, op- en afritten en verkeerswisselaars waar geen structurele 

congestie aanwezig is. Indien er op eenzelfde wegsegment meerdere tellingen 

aanwezig zijn, is er maar één telling meegenomen. Ook hier geldt dat de tellingen 

enkel meegenomen zijn indien ze in het studiegebied of de eerste gordel van het 

invloedsgebied gelegen zijn. 

• Occasionele tellingen indien die in het studiegebied van het rvm gelegen zijn. 

6.2 OPMAKEN INTERCEPTBESTANDEN 

Om te kunnen kalibreren moet voor iedere screenline, bestaande uit verschillende tellingen, 

geweten zijn welke routeparen hiervan deel uitmaken, welke de waarde van de tellingen is, … 

Hiertoe wordt voor ieder uur een binair interceptfile (ICP)-bestand opgemaakt, zowel voor 

personenwagens als openbaar vervoer, dat deze informatie bevat.  

Concreet wordt voor iedere screenline opgezocht welke links hiervan deel uitmaken. De waarden van 

bepaalde attributen worden over alle links, horend bij de screenline, opgeteld en bewaard bij de 

screenline. Zo wordt er voor het betreffende uur gekeken naar de toegedeelde belasting, de 

volledige belasting zonder blocking back, de vermindering in capaciteit ten gevolge van de 

voorgaande periode en de telwaarde. Wanneer deze telwaarde gelijk is aan nul wordt gekeken naar 

de belasting. Wanneer er meerdere tellingen op één link staan, wordt het gemiddelde genomen. 

Daarnaast worden de links bevraagd via een flow-bundle-analyse, zodat er geweten is welke 

routeparen er over de link lopen en dus horen bij de betreffende screenline. Deze info over de 

routeparen wordt in een tijdelijke matrix bewaard.  

Samengevat, het uiteindelijke binaire ICP-bestand bevat volgende info per screenline: 

• Screenline-ID; 

• Type ICP (0:statisch, 1:dynamisch; voorlopig wordt alleen statisch gebruikt); 
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• Telling; 

• Toegedeelde belasting; 

• Vermindering in capaciteit; 

• Volledige belasting zonder blocking back; 

• Aantal routeparen die via de links horend bij de screenline passeren; 

• Per routepaar: 

o Herkomst; 

o Bestemming; 

o Relatief aandeel van de HB-matrix dat via de links horend bij de screenline passeert. 

6.3 KALIBRATIE 

Waar voorgaande kalibratiemechanismen (generieke tuning en lokale gebiedstuning) rechtstreeks op 

de vraag naar verplaatsingen inwerkt, vertrekkende van observaties die kenmerken van de vraag zelf 

omschrijven, gaat deze stap op een meer indirecte manier de vraag naar verplaatsingen beïnvloeden: 

tellingen van passerende stromen zijn gerelateerd aan de vraag naar verplaatsingen die zich 

manifesteert op een netwerk. Daarom spelen de toedelingen van auto en OV uiteraard ook een rol in 

dit proces. Met behulp van intercept-informatie uit voorgaande paragraaf wordt het verband gelegd 

tussen een telling van auto’s of OV-reizigers enerzijds en de vraag naar verplaatsingen anderzijds. 

Bij klassieke kalibratie wordt een volume aan verplaatsingen voor een bepaalde vervoerwijze vanuit 

één herkomst naar één bestemming als subject gebruikt. Er gaan bijvoorbeeld 100 auto’s van zone i 

naar zone j waarvan er 40 passeren langs telling T. Eenvoudige matrixkalibratie zal deze cel van de 

matrix dan gaan manipuleren om zodoende goed op tellingen uit te komen.  

Waar klassieke kalibratie bijna altijd werkt op matrixniveau, wordt in het 4G-raamwerk een meer 

geavanceerde insteek gevolgd. Het agent-gebaseerde raamwerk van 4G modelleert complete toers 

of verplaatsingsketens wat toelaat om verbanden tussen aparte ritten of verplaatsingen in stand te 

houden. Ter illustratie volgende verplaatsingsketen:  

Een agent maakt een volledige toer vanuit huis naar de werklocatie om 7 uur ‘s ochtends met de 

wagen. Op weg naar het werk wordt gepasseerd langs de school. ‘s Avonds om 16 uur wordt de 

terugrit uitgevoerd, met onderweg een korte winkelactiviteit. Bij een matrixkalibratie worden de 4 

aparte autorverplaatsingen elk op zichzelf staand gekalibreerd tegenover tellingen. Hierdoor kunnen 

er snel inconsistenties optreden indien bijvoorbeeld in de ochtend- en avondspits in tegenstrijdige 

Figuur 2: Illustratieve verplaatsingsketen 
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richtingen wordt getrokken. De 4G agentgebaseerde kalibratie op toers beschouwt de hele keten 

tegelijkertijd, en tracht een oplossing te vinden die structureel de interne consistentie bewaart. 

Pragmatisch wordt de kalibratie van de vraag niet langer naar ritten in een toedeling getrokken, maar 

wordt route-informatie inzake wie passeert waar wanneer naar het individuele agent-niveau 

gehaald. 

Binnen het vraagmodel is een module ontwikkeld die elke toer op zichzelf als onderwerp van de 

kalibratie tegenover tellingen beschouwt. Uitgangspunt is dat elke toer een startgewicht van 1 krijgt, 

en dat het optimalisatieproces binnen kalibratie deze gewichten over alle toers heen kan aanpassen 

om zo goed mogelijk op alle tellingen uit te komen. De kalibratie is dan ook intrinsiek simultaan over 

alle uren van de dag, aangezien net de consistentie van heen- en terugritten noodzakelijk is. 

De kalibratie zelf neemt een brede set aan condities mee in het proces, waar elke toer een 

onbekende Xi is. Elke toer in het verkeersmodel krijgt een simpele conditie op zich, namelijk dat die 

een gewicht van 1 heeft. Dit betekent dat het proces zal streven om zo weinig mogelijk van deze 

gewichten te gaan afwijken, en zodoende de synthetische vraag naar verplaatsingen uit de 

keuzemodellen zal trachten te bewaren. In formulevorm geeft dit: 

Agent-condities  Ca: Xi = 1 met i = 1..aantal toers 

Anderzijds vormt elke telling voor elk uur een complexe conditie: de som van alle passerende toers 

op een bepaald uur moet gelijk zijn aan een getelde doelwaarde Tl,t voor die periode. Dit komt neer 

op een selectie van toers, of onbekenden Xs, waarvoor de gewichten samen optellen tot de 

doelwaarde Tl,t. In formulevorm geeft dit: 

Tel-condities  CT: ∑ Xs = Tl,t met Xs de verzameling passerende toers en Tl,t de getelde 

    waarde op locatie l en periode t 

Bij de start van de optimalisatie zijn logischerwijze alle agent-condities perfect in orde, net omdat ze 

hun startwaarde van 1 aannemen. De telcondities worden echter niet gehaald en stellen de 

afwijkingen voor tussen de synthetische toedeling Sl,t enerzijds en de getelde waarde Tl,t anderzijds. 

Deze fout wordt voorgesteld door: 

Afwijking Dl,t = Tl,t – Sl,t 

Over alle condities heen worden deze afwijkingen opgeteld met hun eigen gewogen belang om zo de 

totale fout te berekenen: 

Totale fout Q = ∑l ∑t γk Dl,t met γk per conditie als relatief belang voor die conditie 

De optimalisatie zal dan zoeken naar een set X*i die ervoor zorgt dat Q geminimaliseerd wordt, 

gebruik makend van een algoritme gebaseerd op maximale entropie van de oplossing. Praktisch 

probeert deze optimalisatie zo weinig mogelijk aan de onbekenden Xi te wijzigen om alle condities 

goed te krijgen, en dus eerder opteren om meerdere Xi beperkt aan te passen dan enkele Xi 

significant te wijzigen. Het is duidelijk dat de γk, die het belang aanduiden van de aparte condities op 

zich, hier een invloed spelen: tellingen die hoog betrouwbaar zijn én waarvoor een goede fit absoluut 

noodzakelijk is, krijgen een hoge invloed aangezien afwijkingen hierop zwaarder mee spelen in de 

optimalisatie. 

Dit gehele proces telt zeer veel onbekenden. Er zijn meer dan 20 miljoen toers, én daar bovenop nog 

een groot aantal tellingcondities: voor een etmaal over heel Vlaanderen kunnen 10.000 tot 20.000 

tellingen opgenomen worden. Toch is de optimalisatie efficiënt uit te voeren mits voldoende 
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werkgeheugen beschikbaar is. Op dit moment kan de meest omvangrijke kalibratie voor OV in spm 

Vlaanderen gebundeld worden in een vraagstuk dat om en bij de 10 GB werkgeheugen vereist. 

De uitkomst van deze optimalisatie bestaat dan uit een set gekalibreerde X*i of gekalibreerde 

gewichten per toer. Een gekalibreerd gewicht van meer dan 1 betekent dat de betreffende toer 

idealiter meer was voorgevallen om zo te voldoen aan alle tellingen. Vice versa, een gewicht lager 

dan 1 wil zeggen dat de beschouwde toer beter minder zou voorkomen om te fitten met de tellingen. 

De optimalisatiesoftware geeft een uitgebreide rapportage met verdelingen van resultaten en fits 

per tellingconditie. 

Zowel auto als OV wordt gekalibreerd en dit meteen voor alle aparte uren van de dag tegelijkertijd, 

wat leidt tot twee aparte bestanden met gekalibreerde gewichten per toer. Voor de basissituatie 

waarvoor de tellingen maatgevend zijn, krijgt elke toer dan ook zijn eigen nieuwe gewicht. Wanneer 

deze gewichten in de uitkomsten verdisconteerd worden, wordt de gekalibreerde basistoestand 

bekomen. Indien deze toegedeeld wordt, liggen de belastingen op wegvakniveau of aan haltes zo 

goed mogelijk aangesloten bij de getelde werkelijkheid. 

Keerzijde is dat deze gekalibreerde gewichten enkel ‘passen’ op die basistoestand: in elk 

toekomstscenario is de populatie gewijzigd en komen de toers niet meer één-op-één overeen met de 

basistoestand. En zelfs in het basisjaar zorgt een scenario ervoor dat er verschuivingen zijn in keuzes 

en dat de totale verzameling aan toers niet meer overeenkomt met de gekalibreerde situatie. 

Daarom is een correctietechniek noodzakelijk die de bekomen gekalibreerde gewichten 

transformeert naar aanpassingen aan het verkeersmodel die uitkomen op de gewenste uitkomsten. 

In een volgend hoofdstuk wordt deze correctietechniek uitgelegd. 

6.3.1 INTERNE CONTROLE TELLINGEN 

In principe is het kalibratieproces niet verschillend voor auto dan voor OV, de tellingcondities worden 

gelijkaardig aan de passerende toers gekoppeld, vertrekkende van de interceptbestanden. Toch 

wordt er voor de autokalibratie een afwijkend mechanisme ingeschoven, dit heeft te maken met de 

dynamiek van het verkeer ten gevolge van congestie in het autonetwerk. Hierdoor is het niet altijd 

strikt het geval dat auto’s passerend op tijdstip t ook bij de vraag naar verplaatsingen, of toers, horen 

voor ditzelfde tijdstip t: wanneer verkeer lang opgehouden wordt, passeren langs een telpunt ook 

nog aanschuivende auto’s van de voorgaande periode t-1. Gelijkaardig zal niet alle verkeer dat in 

periode t vertrokken is, ook in dezelfde periode t langsheen het telpunt passeren, maar met 

vertraging pas in periode t+1. In theorie is het mogelijk om hier rekenschap aan te geven bij het 

vertalen naar de tellingcondities voor de optimalisatie, maar de interceptbestanden uit de toedeling 

kunnen technisch niet precies informeren welke toers exact in welke situatie zitten. Wél kan het 

aantal opgehouden auto’s gevonden worden, maar hierbij kan geen onderscheid gemaakt worden 

naar de herkomst of bestemming van voertuigen die stroomopwaarts opgehouden werden. Hoewel 

de toedeling zelf macro-dynamisch verloopt, en dus rekening houdt met blokkering van stromen, is 

de route-informatie zelf nog steeds statisch. 

In de kalibratie moet hier wel degelijk rekening mee gehouden worden: tellingen in congestie-

situaties, waar geblokkeerd verkeer en opgehouden stromen een rol spelen, kunnen niet zomaar op 

basis van de intercept-bestanden op een correcte manier gekoppeld worden met precieze toers. Om 

die reden wordt in het proces per telpunt en tijdsperiode nagekeken wat het aandeel is van 

ongehinderd passerend verkeer versus opgehouden verkeer dat stroomopwaarts geblokkeerd werd. 
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Indien dit aandeel meer dan 20 procent bedraagt, wordt de telling voor die periode niet mee 

genomen in de optimalisatie omdat het risico te groot wordt op een verkeerde impact. Andersom 

wordt bij kleinere aandelen de telling zelf genormaliseerd om enkel als doelwaarde te dienen voor 

het verkeer dat ongehinderd langs het telpunt kon passeren. 
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7 CORRECTIE PERSONENMODEL 

Zoals eerder gesteld, leidt de kalibratie tegenover tellingen naar gewichten per toer voor de modi 

auto en OV. Elk gewicht geeft een indicatie in hoeverre de toer in kwestie bijdraagt aan een goede fit 

op de tellingen. Gewichten hoger dan 1 betekenen dat de toer idealiter meer had moeten 

voorkomen, andersom duiden gewichten lager dan 1 dat de toer zelf een juiste fit tegenwerkt en 

daarom minder kansrijk zou moeten zijn. 

Ter illustratie een rapportage van de verdeling van de gewichten voor een kalibratie van auto op het 

spm Vlaanderen: 

 

Over alle toers in het model heen worden 2,2 miljoen toers in het optimalisatie-proces genomen, dit 

duidt erop dat slechts een klein aandeel van alle toers langsheen een telling loopt: in het spm 

Vlaanderen is een beperkte telset van cordons aanwezig, en veel korte verplaatsingen passeren dus 

geen telling en vormen geen onderwerp van de optimalisatie. Voor het studiegebied ligt het 

gemiddelde van de gekalibreerde gewichten op 1,026 wat betekent dat volgens de auto-tellingen het 

autoverkeer bijna 3 procent hoger zou moeten uitkomen. Het histogram toont de verdeling van de 

gewichten, en deze laat een duidelijke en logische piek zien op 1, net de waarde waarvan de 

optimalisatie ook vertrokken is. Toch is er sprake van een duidelijke verdeling, de standaardafwijking 

komt uit op 0,48. 85% van alle gekalibreerde gewichten zit binnen één standaardafwijking, maar toch 

1 procent van alle gewichten zit ver van de ideale waarde van 1. Dit betekent dat er een aanzienlijk 

deel van de toers een significante bijsturing gekregen heeft. 

Directe toepassing van deze gewichten is aantrekkelijk in het basisjaar, maar op zich onbruikbaar in 

scenario-werking, net omdat de set van gekalibreerde toers niet herbruikbaar is in scenario’s. 

Verschillende multiplicatieve of pivot-aanpakken zijn mogelijk om de impact van kalibratie te vatten 

in verdere scenario’s, maar dit doet afbreuk aan de aantrekkelijkheid van het agentgebaseerde 

raamwerk van de vraagmodellen voor personenvervoer, waar verklarende waarde van de 

keuzemodellen prioritair is. Daarom wordt geopteerd om de impact van de kalibratie te integreren in 

het vraagmodel zelf. 

Dit principe leidt naar een correctie-techniek die op een slimme manier naar de verdeling van de 

gekalibreerde gewichten kijkt en patronen zoekt in de bijsturingen. Wanneer bijvoorbeeld voor een 

bepaald motief in een bepaald gebied voor een bepaald uur de gekalibreerde gewichten structureel 

afwijken van 1, én daarbij een lage variantie vertonen, betekent dit dat er op een transparante en 

eenduidige manier in het vraagmodel kan ingegrepen worden. De gekalibreerde gewichten worden 
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dan ook op dergelijke manieren onderzocht naar patronen die structureel afwijken van 1 in bepaalde 

dimensies. De veelvoud en uniciteit van aanwezige toers zorgt er praktisch echter voor dat geen 

twee toers gelijk zijn. Daarom wordt er op een generieke manier gekeken naar dimensies tijd, 

bestemming en mode om zo in grotere groepen tendensen te zoeken. Idealiter wordt vanuit deze 

context gesteld dat een impact als structureel en te corrigeren beschouwd mag worden indien het 

gaat om minstens 30 toers waarvan het gewicht voldoende afwijkt van 1 met een lage 

standaardafwijking van minder dan 0,3. Op zich zijn deze grenzen of drempelwaarden deels arbitrair, 

en in praktijk kan per modelinstrument hiervan afgeweken worden. Zo wordt de regel rond 

voldoende afwijking van 1 meestal verworpen en kunnen kleine bijsturingen toch overgenomen 

worden. Ook het minimale aantal van 30 toers wordt dikwijls lager gezet om meer ruimte te hebben 

om de dimensies waarbinnen gezocht wordt scherper te stellen. Belangrijkste rekenregel blijft echter 

wel dat er een structureel waarneembare impact moet zijn. Selecties waarbinnen de variantie heel 

breed is, leren niets rond correctie in het vraagmodel. 

De dimensies waarbinnen naar deze structurele impact gezocht wordt, zijn de modi, motieven en 

aparte uurperiodes, en sluiten op die manier eenvoudig aan bij de keuzemodellen. Inzake ruimtelijke 

opdeling is het lastiger om een evenwicht te vinden in fijnmazigheid van de opdeling versus 

voldoende massa om een onderbouwde uitspraak te doen: hele fijne opdeling naar zones zorgt 

meestal voor te weinig toers waarmee een structurele afwijking kan gevonden worden, te grove 

opdeling verliest dan ruimtelijke resolutie. Op dit moment wordt een praktische tussenweg gezocht 

door op niveau van deelgemeente naar tendensen te zoeken. 

Met deze opdeling naar dimensies zoekt de correctietechniek naar structurele afwijkingen in de 

gekalibreerde gewichten. Wanneer dit in een combinatie van dimensies voorkomt, wordt deze 

vertaald naar een factor op de probabiliteit van het bewuste keuzemodel, analoog aan de 

gebiedstuning die eerder besproken werd. Ook hier is het evident dat elk afgeleid modelinstrument 

apart gekalibreerd wordt, en dus ook een eigen correctiebestand krijgt. In dit binaire bestand wordt 

gelijkaardig informatie opgeslagen die aangeeft langsheen welke dimensies motief, tijdstip, herkomst 

of bestemming en mode een factor op de berekende probabiliteiten moet toegepast worden in welk 

keuzemodel. Hierbij speelt het een rol waar precies een vorm van substitutie kan gevonden worden: 

indien in een bepaalde combinatie van dimensies gevonden wordt dat in periode t er meer 

verplaatsingen nodig zijn, en in aansluitende periode t+1 er net minder verplaatsingen moeten 

komen, is het evident om de bijsturing uit te voeren in het tijdstipkeuzemodel. Principieel wordt voor 

elke bijsturing daarom gezocht in welke deelmodel de kleinste of meest gerichte factoriëring met de 

grootste impact mogelijk is. 

Voorliggend proces dat de gekalibreerde gewichten vertaalt naar correctiefactoren langsheen 

dimensies is ook ingebouwd in het vraagmodel zelf. De gebruiker kan bovendien de speelruimte 

opgeven waarbinnen naar structurele tendensen gezocht kan worden én voor welke keuzemodellen 

dit kan leiden naar factoren. Al naargelang de opzet van het modelinstrument kan dan ook gekozen 

worden om de impact van kalibratie op tellingen eng dan wel breed door te voeren in de 

modelopzet.  

In het spm Vlaanderen zijn de dimensies waarover gecorrigeerd kan worden de hierboven 

beschreven dimensies. Voor de volgende modellen, met name de regionale verkeersmodellen, wordt 

er enkel voor de dimensie mode gecorrigeerd. 
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Deze correctiemethodiek wordt toegepast voor de lokale tuning en de kalibratie op basis van 

verkeerstellingen (onderdeel 2 en 3).  
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8 TOEDELINGSCORRECTIE 

Omdat de correctie in het personenmodel niet alle kalibratie-effecten kan opvangen, wordt nog een 

extra toedelingscorrectie toegepast om zo dicht mogelijk bij het resultaat van de kalibratie te landen. 

Hiertoe worden bij de toedelingen van auto en OV de verplaatsingsmatrices, die afgeleid zijn van 

SCorr, aangepast op basis van de kalibratie-effecten. Het resultaat hiervan zijn de matrices met 

toedelingscorrectie (STDC) waarin alle kalibratie-effecten opgenomen zijn. Voor de toepassing van de 

correcties op de matrices die toegedeeld worden, worden de kalibratie-effecten, die in de 

verschillende stappen zijn toegepast op de toer- of rsl-bestanden, intern omgezet naar matrices. Op 

die manier kunnen de kalibratie-effecten correct vertaald worden naar de matrices die toegedeeld 

worden. 

Voor de bepaling van STDC wordt gekeken naar de evolutie tussen BCorr en SCorr. Indien de afwijking 

beperkt is en tussen bepaalde grenzen valt, wordt een multiplicatieve correctie toegepast. Hiertoe 

wordt gekeken of SCorr tussen een ondergrens (BgrensO) en een bovengrens (BgrensB) valt waarbij: 

• BgrensO = BCorr * 0.7 

• BgrensB = BCorr * 1.3 

De factoren voor de bepaling van BgrensO en BgrensB komen overeen met een daling of stijging van 30%. 

Dit cijfer is bepaald door te kijken naar de maximale autonome evoluties van de bevolking per 

gemeente en van de tewerkstelling per tewerkstellingscategorie. Deze evoluties wijzigen nooit met 

meer dan +30% of -30%. Wanneer SCorr dus binnen deze grenzen blijft, is de verandering het resultaat 

van een autonome evolutie, en wordt ervan uitgegaan dat de kalibratie-effecten uit het basisscenario 

toegepast mogen worden op deze van het nieuwe scenario. 

Op het moment dat de afwijking tussen de twee waardes te groot wordt, en er naar alle 

waarschijnlijkheid sprake is van het toevoegen of verwijderen van woon- of werkprojecten, wordt 

overgeschakeld naar een combinatie van een multiplicatieve en een additieve correctie. Het doel van 

de combinatie van de multiplicatieve en additieve correctie is om de kalibratie-effecten toch nog zo 

veel mogelijk mee te nemen in SCorr, zonder dat extreme effecten ontstaan. Voor het deel van de 

verplaatsingen die binnen de grens van +-30% vallen, wordt de multiplicatieve correctie toegepast. 

Voor het andere deel van de verplaatsingen wordt een additieve correctie toegepast. Ter 

verduidelijking wordt hieronder een voorbeeld gegeven: 

• Op de relatie A-B zijn volgende waardes waargenomen: 

o BCorr = 100 (waardoor BgrensO =70 en BgrensB =130) 

o BKal = 140 

o SCorr = 250 

o Het deel waarop de mulitplicatie correctie toegepast wordt is: 130 / 100 * 140 = 182 

o Het deel waarop de additieve correctie toegepast wordt is: 250 – 130 = 120 

o Bijgevolg is STDC = 182 + 120 = 302 

 

Indien er geen grenzen op de multiplicatieve correctie voorzien worden, kunnen de kalibratie-

effecten te sterk uitvergroot worden. Bij wijze van voorbeeld: 

o BCorr = 0.1 (waardoor BgrensO = 0.7 en BgrensB = 0.13) 

o BKal = 10 
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o SCorr = 8 

o Indien enkel een multiplicatieve correctie toegepast worden, wordt de waarde van 

STDC = 8 / 0.1 * 10 = 800 

o Door het combineren van de multiplicatie en additieve correctie wordt de waarde 

van STDC = 0.13 / 0.1*10 + 8 – 0.13 = 20.87 

 

Naast de relaties waar een multiplicatieve of een combinatie van een multiplicatieve en additieve 

correctie toegepast wordt, zijn er nog een aantal andere speciale situaties die kunnen voorkomen. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende mogelijk situaties en de resulterende 

STDC. 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de verschillende mogelijke situaties, en de bijhorende 

manier waar STDC bepaald wordt.  

Waarde 
SCorr 

Waarde 
BCorr 

Extra randvoorwaarde Waarde STDC 

SCorr = 0 

BCorr = 0   BKal 

BCorr > 0 
BKal > BgrensB BKal – BgrensB 

BKal < BgrensB 0 

SCorr > 0 

BCorr = 0   SCorr + BKal 

BCorr > 0 

SCorr tussen BgrensB en BgrensO SCorr/ BCorr * BKal 

SCorr > BgrensB (BgrensB / BCorr * BKal) + (SCorr - BgrensB) 

SCorr < BgrensO (BgrensO / BCorr * BKal) + (SCorr - BgrensO) 

 

Deze correctiemethodiek wordt toegepast voor zowel de autotoedelingen, de OV-toedelingen als de 

vrachttoedelingen. 

 


