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1 Inleiding 

De Vlaamse strategische verkeersmodellen worden ingedeeld in 2 klassen: strategische 
personenmodellen en strategische vrachtmodellen.  

Strategische personenmodellen beschrijven het verkeer voor verschillende dagdelen en hierbij worden 
de volgende vervoerwijzen gemodelleerd: 

• wegverkeer (personenwagens en vrachtwagens) 
• openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) 
• fiets- en voetgangersverkeer (enkel op het niveau van de verplaatsingsmatrices) 

Deze personenmodellen kunnen nog eens opgesplitst worden in twee families. In de eerste plaats zijn 
er de 5 provinciale verkeersmodellen (afgekort pvm provincie), waarvan momenteel versie 3.6.1 
gebruikt wordt. Daarnaast zal er op korte termijn een strategisch personenmodel Vlaanderen (afgekort 
spm Vlaanderen) ontwikkeld worden.  

Strategische vrachtmodellen beschrijven de goederenstromen op dagbasis en hierbij worden de 
volgende vervoerwijzen gemodelleerd: 

• wegverkeer (vrachtwagens) 
• spoorvervoer (bloktrein, verspreid vervoer, intermodaal vervoer) 
• binnenvaart (direct of intermodaal) 

Vermits vrachtstromen vooral een (inter)nationale dimensie hebben, is er slechts één strategisch 
vrachtmodel met als studiegebied Vlaanderen, het strategisch vrachtmodel Vlaanderen (afgekort svrm 
Vlaanderen). 

De provinciale verkeersmodellen enerzijds en het strategisch vrachtmodel anderzijds worden 
regelmatig elk afzonderlijk geactualiseerd en verder ontwikkeld door het Verkeerscentrum in 
samenwerking met respectievelijk De Lijn en het Steunpunt Goederen- en personenvervoer. 

Momenteel loopt een ontwikkelingstraject voor een nieuwe generatie versie 4 van de strategische 
verkeersmodellen. Deze ontwikkeling houdt in dat de vier bouwstenen van de strategische 
verkeersmodellen tegelijkertijd geactualiseerd worden: 

• inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor de basistoestand (socio-demografische 
gegevens, verkeerstellingen, netwerken en zonering) 

• inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor één of meerdere toekomstscenario’s (socio-
demografische gegevens en netwerken) 

• modelinstrumentarium (bv. voor derde generatie provinciale verkeersmodellen: BASMAT en 
MM) 

• parameters voor de verschillende deelmodellen 

Deze vierde generatie verkeersmodellen zal de verschillende klassen van strategische 
verkeersmodellen beter met elkaar integreren. Er zal een strategisch personenmodel Vlaanderen 
ontwikkeld worden van waaruit de vijf provinciale verkeersmodellen afgeleid kunnen worden, 
waardoor de consistentie tussen de verschillende personenmodellen gegarandeerd is. Verder zal er 
een overkoepelende interface ontwikkeld worden die een koppeling tussen het vraagmodel, het 
netwerkmodel (kostenbepaling en toedeling) en de verschillende verkeersmodellen toelaat. 
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Onderstaande figuur geeft een overzicht van de strategische verkeersmodellen bij de Vlaamse 
overheid. In dit overzicht zijn voor de twee klassen (strategische personenmodellen en strategisch 
vrachtmodel) opgenomen welke de huidige versie is en welke de in ontwikkeling zijnde versies zijn. In 
het groen zijn de versies van de strategische verkeersmodellen gegroepeerd die tot de vierde 
generatie van de strategische verkeersmodellen horen. 

 

Figuur 1: Overzicht strategische verkeersmodellen bij de Vlaamse overheid 

Dit rapport is een tussentijds rapport voor het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.1.1, 
zonder de andere families te bespreken. Het beschrijft de stand van zaken van de ontwikkelingen van 
dit personenmodel op 9 maart 2015 en focust daarbij op die elementen van dit verkeersmodel die 
verschillend zijn ten opzichte van de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1. De beschrijving van 
de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 kan geraadpleegd worden op onderstaande link: 

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versi
e3.6/ 

Na deze inleiding zal in een tweede hoofdstuk besproken worden hoe de actualisatie van de eerste 
twee bouwstenen (inputgegevens voor basistoestand en de toekomstscenario’s) gebeurd is en welke 
gegevens hiertoe verzameld zijn. 

In een derde hoofdstuk wordt vervolgens de actualisatie van het modelinstrumentarium besproken. In 
een eerste deel van dit hoofdstuk wordt de nieuwe modelstructuur besproken. Door deze nieuwe 
modelstructuur is de opbouw van een synthetische bevolking voor het basisjaar en toekomstjaar 
noodzakelijk. Daartoe is een ‘population simulator’ ontwikkeld. De opbouw hiervan wordt in het tweede 
deel van dit derde hoofdstuk beschreven. Voor de ontwikkeling van dit vierde generatie strategisch 
personenmodel Vlaanderen zijn de mogelijkheden van de verschillende soorten 
modelsoftwarepakketten geëvalueerd met betrekking tot de kalibratie, de kostenberekening en de 
toedeling. Er is uiteindelijk besloten om het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.1.1 in 
VB.NET en VISUM te ontwikkelen, in tegenstelling tot de derde generatie strategische 
personenmodellen die in Cube Voyager ontwikkeld zijn. VISUM wordt wel enkel toegepast voor de 
kalibratie, de kostenberekening en de toedeling. De overige deelmodellen zijn geprogrammeerd in 
VB.NET. De evaluatie van de verschillende modelsoftwarepakketten wordt besproken in het derde 
deel van dit hoofdstuk. 
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In het vierde en laatste hoofdstuk wordt de actualisatie van de parameters voor de verschillende 
deelmodellen besproken. Deze actualisatie is gebeurd aan de hand van parameterschattingen op het 
meest recente Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG 3-4) en het Onderzoek Woon-
Winkelverplaatsingen (OWoWi). 

Tenslotte zijn in bijlage A alle databronnen beschreven die geraadpleegd zijn bij de ontwikkeling van 
deze vierde generatie. Dit rapport is gebaseerd op een aantal werkdocumenten die opgevraagd 
kunnen worden bij het Verkeerscentrum. 
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2 Actualisatie bouwsteen 1 en 2: inputgegevens voor basistoestand en 
toekomstscenario’s 

Voor de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 bestaat er momenteel een basistoestand 2009 en 
een toekomstscenario ‘Business-as-Usual 2020’ (afgekort BAU 2020). Het jaar van de basistoestand 
is gelijk aan het jaar waarin de verkeerstellingen voor de kalibratie van het verkeersmodel werden 
uitgevoerd (zie paragraaf 2.1.3) en kan lichtjes verschillen van het jaar waarvoor de socio-
demografische gegevens verzameld zijn. De vierde generatie strategische personenmodellen hebben 
als jaar van de basistoestand 2013 en er worden twee toekomstjaren beschouwd: 2025 en 2030. 

2.1 Actualisatie inputgegevens voor basistoestand 

2.1.1 Socio-demografische gegevens 

Bij de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 werd van alle socio-demografische gegevens 
(afgekort SDG’s) van het jaar 2007 (bevolking, tewerkstelling, schoolbevolking, autobezit, …) per 
statistische sector één grote databank gemaakt die gebruikt werd bij de verschillende deelmodellen, 
zoals tripgeneratie en distributie. 

Voor de vierde generatie strategische verkeersmodellen zijn de socio-demografische gegevens 
geactualiseerd naar het jaar 2011. Voor het grondgebied van België is een databank opgesteld waarin 
de volgende SDG’s opgenomen zijn per statistische sector (tenzij anders vermeld): 

• bevolking: 

− aantal inwoners per leeftijdsjaar 
− aantal werkzamen en werkzaamheidspercentage per gemeente, leeftijdsklasse en 

geslacht 
− aantal schoolgaanden en schooltype 

• gezinnen: 

− aantal gezinnen ingedeeld per gezinsgrootte 
− autobezit 

• tewerkstelling: 

− aantal arbeidsplaatsen per tewerkstellingscategorie 
− aantal zelfstandigen per tewerkstellingscategorie 

• aantal leerlingen per onderwijsvorm (lager, middelbaar, hogeschool, universiteit) 

De databank is geaggregeerd opgebouwd per bouwblok. Zo’n bouwblok komt grotendeels overeen 
met een statistische sector maar deze sectoren zijn in bepaalde gebieden (de havens en de 
luchthaven Zaventem) bijkomend verfijnd. 

De bevolking wordt zowel voor 2013 als voor de toekomstjaren 2025 en 2030 door de population 
simulator op individueel gezinsniveau berekend en vervolgens geaggregeerd. De principes hiervan 
worden uitgelegd in paragraaf 3.2. De population simulator vertrekt van de detailgegevens van de 
Socio-Economische Enquête 2001 en berekent door middel van transities de bevolking voor de 
volgende jaren tot 2030. Voor deze population simulator worden nog bijkomende detailgegevens 
gebruikt die aan bod komen bij de beschrijving van de werking ervan. 

In bijlage A worden alle gegevens samen met de databronnen in detail op een rij gezet. In dat 
overzicht zijn ook de gegevens voor de population simulator opgenomen. 
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2.1.2 Netwerken en zonering 

In de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 zijn de netwerken en de zonering voor elk provinciaal 
verkeersmodel afzonderlijk opgebouwd, zonder te vertrekken van een globale GIS-laag. 

Dit zorgde voor zeer kwaliteitsvolle modelnetwerken en zoneringen, maar er waren nog verbeteringen 
mogelijk op het vlak van: 

• een uniforme fijnmazigheid van de netwerken en de zoneringen van de verschillende 
provinciale verkeersmodellen. 

• betere compatibiliteit met een bestaand routesysteem of andere bestaande GIS-lagen. 
Wanneer men de resultaten van doorrekeningen verder wil gebruiken bij emissie- of 
geluidsberekeningen, is de exacte ligging van de weg belangrijker dan nodig voor de 
verkeersmodellering. 

Daarom is er bij de opbouw van de netwerken voor de provinciale verkeersmodellen versie 4 voor 
gekozen om een netwerk voor het strategisch personenmodel Vlaanderen op te bouwen, 
vertrekkende van bestaande GIS-lagen voor België. 

Deze GIS-lagen zijn vereenvoudigd: zo werden bv. straten (niet-snelwegen) met een middenberm 
samengevoegd en straten zonder een verbindende functie verwijderd. Vervolgens werden de 
overblijvende wegen verrijkt met de wegencategorisering en kruispuntdefinities. 

Voor het buitenland wordt voor Nederland het meest recente netwerk van het NRM Zuid van 
Rijkswaterstaat overgenomen. Voor de overige buurlanden wordt het bestaande buitenlandnetwerk 
van een aantal pvm’en versie 3.6.1 overgenomen. 

Dit netwerk voor het strategisch personenmodel Vlaanderen zal als basis dienen voor de netwerken 
van de provinciale verkeersmodellen. De werkwijze om de koppeling tussen het netwerk voor het 
strategisch personenmodel Vlaanderen en andere netwerken op te maken, dient nog uitgewerkt te 
worden. 

Daarnaast is ook de zonering voor het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4 (met 
Vlaanderen als studiegebied) opgebouwd, vertrekkende van de eerder vermelde bouwblokken. Dit 
resulteert in een zonering met 9929 zones voor België: 8279 zones in Vlaanderen en 1650 zones in 
invloeds- en buitengebied. De zonering voor het buitenland is nog niet klaar, maar wellicht zal de 
buitenlandzonering van een aantal pvm’en versie 3.6.1 overgenomen worden. Vervolgens is er een 
methodologie ontwikkeld om uit deze zonering de zonering voor de verschillende provinciale 
verkeersmodellen (studiegebied, invloedsgebied en buitengebied) te extraheren.  

Tenslotte is er een applicatie ontwikkeld om, vertrekkende van een netwerk en een zonering, de 
zoneconnectoren automatisch op te bouwen. Deze zoneconnectoren dienen manueel nagekeken te 
worden. Deze applicatie, samen met de flexibele manier van het opmaken van zonering en 
netwerken, zal toelaten om een netwerk, zonering en bijhorende connectoren op te maken voor een 
bepaald projectgebied. De werkwijze hiertoe dient nog uitgewerkt te worden. 

2.1.3 Verkeerstellingen 

Het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4 gaat uit van een vernieuwde kalibratiemethodiek. 
In de voorgaande generaties werden alle beschikbare verkeerstellingen in Vlaanderen voor kalibratie 
gebruikt. Vanwege de aard waarmee deze locaties zijn gepositioneerd, is het echter niet mogelijk om 
de standaard statistische validatietoetsen van de verkeerstellingen (GEH, t-toets) op een correcte 
manier uit te voeren. Daarom is er voor het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4 een soort 
van ideale set van tellocaties opgebouwd. Deze set van tellocaties bestaat uit kordonposten, 
verbindingsposten en grensposten. 
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Bij de kordonposten worden de verkeersstromen van en naar de grote productie/attractiepolen (= 
steden) geteld. Dit gebeurt door een kordon met telposten rond de belangrijkste steden af te bakenen. 
Om de belangrijkste steden in Vlaanderen te bepalen is er gekeken naar het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen. Op basis hiervan zijn er met telposten kordons afgebakend (‘kordonposten’) rond de 
volgende steden/gemeentes: 

• Brussel 
• Antwerpen 
• Gent 
• Aalst 
• Brugge 
• Hasselt-Genk 
• Kortrijk 
• Leuven 
• Mechelen 
• Oostende 
• Roeselare 
• Sint-Niklaas 
• Turnhout 

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

Aangezien het voor de kalibratie ook interessant is om gegevens te hebben over wegen ter hoogte 
van grensovergangen, zijn er grensposten gedefinieerd indien het over nationale grenzen gaat en 
extra verbindingsposten indien het om gewestgrenzen gaat. 

Vervolgens is er gekeken naar de beschikbaarheid van telposten op de ideale tellocaties. Enkel op de 
snelwegen die in de kordons vervat zitten, zijn dubbele lussen beschikbaar. Daarom is er een 
telcampagne opgezet tussen oktober 2013 en april 2014 om op alle plaatsen van deze ideale set van 
tellocaties (met uitzondering van de snelwegen) te tellen met behulp van slangen of camera-opnames 
met manuele naverwerking. Bij deze telcampagne werd een volledig kordon steeds gelijktijdig geteld. 

De resultaten van deze telcampagne werden na validatie samen met de gevalideerde telwaarden van 
de dubbele lussen op alle snelwegen in Vlaanderen verwerkt in een teldatabank. In tegenstelling tot 
de teldatabank die gebruikt is voor de kalibratie van de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1, is 
voor de opmaak van de telwaarden niet het gemiddelde over alle getelde werkdagen gebruikt, maar 
heeft men per kordon die dag gezocht die het best de gemiddelde dag benadert. Vervolgens zijn de 
telwaarden van die dag overgenomen. Deze beslissing is genomen omdat werd vastgesteld dat een 
gemiddelde dag een kunstmatige situatie is die op vele plaatsen zelfs nooit voorkomt. Vandaar dat er 
geopteerd is voor een meer realistische benadering door de resultaten te selecteren voor een dag die 
zo goed als mogelijk bij een gemiddelde dag aansluit. 

De kalibratie in VISUM houdt rekening met de individuele matrixcellen van de verplaatsingsmatrix voor 
kalibratie en de individuele telwaarden op de boven vermelde verbindingsposten en grensovergangen. 
Bijkomend wordt bij de kalibratie ook rekening gehouden met de per kordon gesommeerde 
verkeersstromen. In VISUM dient voor elke kalibratiewaarde een tolerantiemaat α opgegeven te 
worden die bepaalt hoe hoog de getolereerde afwijking is. Deze tolerantiemaat α kan voor iedere 
individueel kalibratiegegeven ingesteld worden en dient nog bepaald te worden aan de hand van de 
variaties in de gemeten telwaarden en kalibratietesten op de resulterende herkomst-
bestemmingsmatrix uit het vraagmodel. 
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2.2 Actualisatie inputgegevens voor de toekomstscenario’s 

2.2.1 Socio-demografische gegevens 

a) Algemene prognoses 

Voor de 2 toekomstjaren 2025 en 2030 moet een gelijkaardige databank opgebouwd worden als voor 
2011. Hiervoor worden in eerste instantie algemene prognoses opgevraagd bij het Federaal 
Planbureau (afgekort FPB) en de Studiedienst van de Vlaamse Regering (afgekort SVR). Deze 
prognoses hebben enkel betrekking op de verwachte bevolkings- en tewerkstellingsevolutie en zijn 
enkel beschikbaar op niet-gedetailleerd niveau (gemeente of zelfs arrondissement). 

Over de evolutie van het autobezit, de werkzaamheidsgraad en de scholingsgraad is geen informatie 
gevonden. Ook wordt verondersteld dat de scholen op dezelfde plaatsen zijn gelokaliseerd in het 
toekomstjaar (2025/2030) als in het jaar 2013 en dat alle scholen evenredig groeien. 

b) Ruimtelijke detailinvullingen prognoses tewerkstelling 

De algemene prognoses over de tewerkstelling in 2025 en 2030 op arrondissementsniveau per 
tewerkstellingscategorie zullen worden gebruikt als randvoorwaarden van de tewerkstelling in het 
strategisch personenmodel Vlaanderen. De bijkomende tewerkstelling moet op een fijner detailniveau 
ingevoerd kunnen worden. Hiervoor is contact opgenomen met een aantal lokale actoren zoals de 
provinciebesturen, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (afgekort IOK) en 
de havenbedrijven van Zeebrugge, Gent en Antwerpen. Daarnaast zijn alle ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (afgekort RUP’s) die op de website van Ruimte Vlaanderen beschikbaar zijn, 
doorgenomen1. 

De verwerking tot een consistente databank voor het jaar 2025 en 2030 dient nog te gebeuren. Bij 
deze verwerking dient ervoor gezorgd te worden dat de randvoorwaarden van de algemene 
prognoses vervuld blijven. 

Meer details over de databronnen en de graad van detail van alle gegevens, wordt in bijlage A 
gegeven. 

2.2.2 Netwerken en zonering 

De zonering van de basistoestand blijft behouden voor de toekomstscenario’s. 

Voor de aanpassingen aan het netwerk van 2025 en 2030 ten opzichte van het netwerk van 2011, is 
aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gevraagd om een inschatting te geven van de 
infrastructuurprojecten die op relatief korte termijn gerealiseerd zullen worden. Deze projecten zullen 
toegevoegd worden aan het netwerk van het strategisch personenmodel Vlaanderen voor 2025.  

Er werd aan AWV ook gevraagd om een inschatting te geven van de infrastructuurprojecten die op 
langere termijn gerealiseerd zullen worden. Deze projecten zullen toegevoegd worden aan het 
netwerk van het strategisch personenmodel Vlaanderen voor 2030. 

Wat betreft het openbaarvervoernetwerk en de dienstregeling hiervan, is er input gevraagd bij de 
openbaarvervoermaatschappijen de NMBS, De Lijn en de MIVB.  

Het netwerk voor dit toekomstjaar dient nog opgebouwd te worden. 

  

1 http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmingsplan/GRUPs  
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2.2.3 Aftoetsing aan het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen2 

Aan de hand van deze gegevens en de veronderstellingen en scenario’s uit het Ontwerp 
Mobiliteitsplan Vlaanderen, zullen toekomstscenario’s opgebouwd worden die consistent zijn met het 
Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen, opgemaakt door de afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

  

2 http://www.mobiliteitsplanvlaanderen.be/  
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3 Actualisatie modelinstrumentarium 

3.1 Modelstructuur 

Het modelinstrumentarium van de vierde generatie bestaat uit 2 grote deelmodules: het vraagmodel 
en het netwerkmodel. In het vraagmodel wordt de verkeersvraag berekend, deze deelmodule is 
ontwikkeld in de programmeertaal VB.NET. Het netwerkmodel gebruikt het softwarepakket VISUM, 
hierin worden de kosten voor de verschillende vervoerwijzen berekend en gebeurt de finale toedeling. 
De kalibratie zal gebeuren in een aparte module, los van het modelinstrument zelf, in het 
softwarepakket VISUM. 

Het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.1.1 zal gebruikmaken van een overkoepelende 
interface, voorlopig ‘SVM4’ genoemd, die een koppeling tussen het vraagmodel personenverkeer, het 
vraagmodel goederenstromen en het netwerkmodel toelaat. In onderstaande figuur is dit 
gevisualiseerd. Deze overkoepelende interface dient nog verder uitgewerkt en ontwikkeld te worden.  

 
Figuur 2: Structuur overkoepelende interface ‘SVM4’ 

Het vraagmodel goederenstromen vormt samen met het netwerkmodel het strategisch vrachtmodel 
Vlaanderen. Dit vraagmodel berekent herkomst-bestemmingsmatrices van goederenstromen voor het 
vervoer over de weg, het spoor en de binnenvaart per dagdeel. De herkomst-bestemmingsmatrix van 
goederenstromen over de weg (met vrachtwagens) wordt gebruikt als invoer voor het vraagmodel 
personenverkeer. 

Om het vertrektijdstip van de goederenstromen te kunnen bepalen, is het belangrijk dat congestie 
meegenomen wordt. Deze congestie kan berekend worden door de herkomst-bestemmingsmatrix uit 
het vraagmodel personenverkeer te gebruiken. De koppeling werkt dus in beide richtingen. 

Het netwerkmodel voert een toedeling uit van de herkomst-bestemmingsmatrix die aangereikt wordt 
en berekent de bijhorende veralgemeende kosten tussen elk herkomst-bestemmingspaar. Sommige 
van deze kosten (bv. de afstand) worden dan weer als invoer van het vraagmodel goederenstromen 
gebruikt. De koppeling werkt dus in beide richtingen. 

Het vraagmodel personenverkeer berekent de herkomst-bestemmingsmatrices per modus voor het 
personenverkeer met de auto, het openbaar vervoer en het langzaam vervoer. Dit vraagmodel is 
geïmplementeerd in een applicatie in VB.NET. De structuur van dit vraagmodel is gevisualiseerd in 
figuur 3. 

 Vraagmodel  
goederenstromen 

 Netwerkmodel 

 Vraagmodel  
personenverkeer 

 SVM4 
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Figuur 3: Hoofdstructuur vraagmodel van het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.1.1 

Dit vraagmodel is gebaseerd op tours, in tegenstelling tot de provinciale verkeersmodellen versie 
3.6.1, die gebaseerd zijn op trips. Het werken met tours heeft als voordeel dat het geheel van 
verplaatsingen over de dag consistenter gebeurt, zoals een consistente modus op de heen- en 
terugverplaatsing, het meer gebonden zijn aan de auto bij het maken van een nevenverplaatsing, … 

Alle keuzes van dit vraagmodel gebeuren per tour. Om het aantal tours te bepalen, wordt er in het 
begin van het vraagmodel een tourfrequentiemodel opgebouwd, dat op persoonsniveau bepaalt 
hoeveel tours er gegenereerd worden op dagbasis voor de motieven werk, zakelijk, school, winkel, 
sociaal-recreatief en overig voor de woongebonden tours en voor de motieven zakelijk en overig voor 
de werkgebonden tours. Dit tourfrequentiemodel heeft als invoer een gedetailleerde en volledige 
synthetische populatie van België nodig. Deze wordt berekend in de population simulator (zie 
hoofdstuk 3). 

Vervolgens wordt er voor elke tour bepaald of er neventours gemaakt worden en met welk motief dit 
gebeurt.  

Het volgende deelmodel omvat 3 keuzemodellen in één, namelijk de vervoerwijzekeuze, de 
bestemmingskeuze en de tijdstipkeuze. Deze keuzes gebeuren gelijktijdig in een joint logit-model. Dit 
keuzemodel is zo opgebouwd dat de deelkeuzemodellen vastgezet kunnen worden. Zo is het bv. 
mogelijk om voor een basisscenario het volledige keuzemodel te laten draaien en vervolgens in een 
scenario het resultaat van het tourfrequentiemodel, neventours frequentiemodel en de 
bestemmingskeuze van het basisscenario te gebruiken om de vervoerwijze en tijdstipkeuze te 
berekenen. Bij de bestemmingskeuze is het aantal alternatieven namelijk enorm groot (nl. het aantal 
zones – 1), waardoor ongewenste effecten bij het doorrekenen van scenario’s kunnen optreden. In het 
vervoerwijzekeuzemodel worden dezelfde alternatieven als in de provinciale verkeersmodellen versie 
3.6.1 meegenomen: auto (als bestuurder of als passagier), openbaar vervoer (trein, bus/tram/metro) 
of langzaam verkeer (fiets of te voet). In de huidige provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 gebeurt 
iets gelijkaardigs: voor het basisscenario van de huidige toestand en het toekomstscenario wordt het 
volledige verkeersmodel doorgerekend. In scenario’s worden meestal de resultaten van BASMAT 
(opmaken basismatrices) overgenomen en wordt enkel RMM (vervoerwijzekeuze en toedeling) in de 
Scenario Manager (SM3+) doorgerekend. 
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Voor de tijdstipkeuze wordt de dag opgedeeld in de elf modelperioden: 

1. 0u – 6u 
2. 6u – 7u 
3. 7u – 8u 
4. 8u – 9u 
5. 9u – 10u 
6. 10u – 15u 
7. 15u – 16u 
8. 16u – 17u 
9. 17u – 18u 
10. 18u – 19u 
11. 19u – 24u 

Tot slot wordt er ook voor de neventours een bestemming gekozen. Er wordt verondersteld dat de 
neventour met dezelfde vervoerwijze als de hoofdtour gebeurt. 

Al deze deelmodellen zijn discrete keuzemodellen. De uitgevoerde schattingen van de parameters 
voor deze discrete keuzemodellen worden besproken in hoofdstuk 4.  

Het keuzeproces in dit vraagmodel gebeurt op individueel niveau (persoon of tour). Dit wil echter niet 
zeggen dat rapportages op individueel niveau kunnen gebeuren. Het blijft een strategisch 
verkeersmodel waarin enkel geaggregeerde resultaten zinvol zijn.  

Het keuzeproces op individueel niveau wordt gesimuleerd door, aan de hand van de berekende 
kansen, te loten welke keuze het individu / de tour maakt. Dit betekent dat als men het verkeersmodel 
een aantal keer laat rekenen, men op individueel niveau andere resultaten zal krijgen. Het verschil 
tussen de verschillende runs geeft een indicatie van het betrouwbaarheidsinterval van het 
verkeersmodel. Door heel veel runs uit te voeren, of heel veel verschillende dagen te simuleren, kan 
men een dag uitkiezen die zo goed mogelijk een gemiddelde situatie benadert. 

Bij de doorrekening van het basisscenario van de huidige toestand, dient de resulterende herkomst-
bestemmingsmatrix gekalibreerd te worden. Dit zal in VISUM gebeuren. 
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3.2 Population simulator 

In de vierde generatie strategische verkeersmodellen wordt de vraagmodellering uitgevoerd op 
persoonsniveau. Op deze manier kunnen individuele keuzes met betrekking tot bestemming, tijdstip, 
vervoerwijze, … gedetailleerd gesimuleerd worden. Dit stemt overeen met een gedesaggregeerde 
modellering. De population simulator (PopSim) is een instrument om deze modellering uit te voeren. 
Dit instrument beschrijft jaarlijkse verschuivingen van persoonsgegevens door simulatie van events en 
transities van personen en gezinnen. Zowel personen als gezinnen worden beschouwd als 
basisobjecten in de simulatie in het intern datamodel.  

De basisgegevens die gebruikt worden in de PopSim komen uit de socio-economische enquête van 
2001. Deze data wordt eerst getransformeerd tot een bruikbare dataset voor de PopSim. 

Daarnaast worden ook algemene gegevens voor België gebruikt omtrent het diplomabezit, het aantal 
zittenblijvers, het aantal samenwonenden en het aantal gehuwden. Deze gegevens zijn waar mogelijk 
verzameld voor alle jaren tussen 2001 en 2011. In bijlage A zijn deze ook beschreven. 

De PopSim bestaat in grote lijnen uit twee delen: simulatie en correctie. In het simulatiedeel worden 
alle personen en gezinnen gesimuleerd. Aan de hand van kansen wordt bepaald hoe de situatie van 
personen en gezinnen wijzigt. De belangrijkste levensgebeurtenissen, die tot deze gewijzigde situaties 
leiden, worden in onderstaande events en transities weergegeven: 

• geboren worden 
• sterven 
• veranderingen in persoons- en relatiestatus 
• emigratie/immigratie/reallocatie 

In het correctiedeel worden de resultaten vergeleken met data uit andere gegevensbronnen, 
bijvoorbeeld randtotalen, gekend per gemeente of arrondissement, zoals aantal inwoners, aantal 
geboorten, … De resultaten worden vervolgens gecorrigeerd naar de gewenste randtotalen. 

De bovenbeschreven events en transities worden met behulp van transitiemodellen gemodelleerd 
voor alle gesimuleerde personen. Voor elke persoon wordt in elk simulatiejaar een simulatie van 
transities doorgevoerd. Deze jaarlijkse simulatie zorgt voor mogelijke interacties met andere events 
binnen elk keuzemodel. Een transitie wordt gezien als een kans om op een bepaald moment van 
status te veranderen. PopSim werkt op basis van individuele microsimulatie, dus kansfuncties moeten 
vertaald worden naar het wel of niet uitvoeren van een transitie per individu. Dit gebeurt via een 
gestuurde loting, die zich baseert op een eenvoudige uniforme uitkomst tussen 0 en 1. 

Voor een aantal events zijn statistieken beschikbaar om kansen af te leiden. Dan worden ratio’s op 
basis van waargenomen tabellen gehanteerd. In het alternatieve geval moeten geschatte kansfuncties 
bepaald worden. In de volgende paragrafen wordt voor de verschillende events weergegeven welke 
statistieken voorhanden zijn. 

3.2.1 Geboren worden en sterven 

De transitie ‘geboren worden’ wordt berekend op basis van vruchtbaarheidstabellen waarvoor ratio’s 
gebruikt worden. Deze tabellen zijn gebaseerd op geboortestatistieken per jaar en per gemeente. 
Analoog worden voor de transitie ‘sterven’ sterftetabellen opgesteld. Deze tabellen zijn gebaseerd op 
sterftestatistieken per jaar, per geslacht en per gemeente.  
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3.2.2 Veranderingen in persoons- en relatiestatus 

De verschillende persoonsstatussen die onderscheiden worden, zijn de volgende:  

• baby 
• leerling (met onderscheid kleuter, lager onderwijs, middelbaar onderwijs) 
• student (met onderscheid hogeschool, universiteit) 
• actief 
• inactief 
• pensioengerechtigd 

Deze statussen spelen een belangrijke rol binnen verkeersmodellering. Denk hierbij aan dagelijkse 
verplaatsingen inzake school, werk of ontbreken van beide. Door de schoolplicht in België zijn de 
statussen baby en leerling eenvoudig. Aangezien de voorbereidende graad kleuteronderwijs niet 
volledig verplicht is, worden voor de kans om kleuteronderwijs te starten percentages van kinderen 
gehanteerd voor de verschillende leeftijden. De middelbare studiekeuze (ASO, BSO, KSO, TSO) is 
gebaseerd op een geobserveerde verdeling over de graden heen die gebaseerd is op statistieken 
vanuit het Vlaams departement voor onderwijs en vorming voor het jaar 2011. Verder volgt PopSim de 
feitelijke jaarlijkse voortgang, waarbij de kans op zittenblijven in rekening wordt gebracht. De transitie 
van leerling naar student/actief/inactief is gebaseerd op statistieken rond de status van 18-jarigen om 
de kans om te gaan studeren dan wel werken te bepalen. Elke student wordt jaarlijks gevolgd en op 
basis van kansen wordt bepaald of de student uitvalt zonder het behalen van een diploma of 
afstudeert met behalen van een diploma. Beide overgangen brengen de persoon naar actief of inactief 
op basis van loting met een bepaalde kans om actief te worden (momenteel 80% kans). De transities 
van actief naar inactief/pensioen en van inactief naar actief/pensioen is opgesplitst in kans op 
pensioen en kans op overgang van actief naar inactief en vice versa. Deze laatste kansen worden 
weergegeven via kansfuncties.  

De transities met betrekking tot relatiestatus bepalen de vorming en samenstelling van gezinnen. De 
mogelijke relatiestatussen zijn: 

• kind van 
• single (voogdij van ouders verlaten) 
• cowonend (samenwonend in niet-relatieverband) 
• samenwonend (in relatieverband) 
• gehuwd 

Voor de transitie van kind van naar single onderscheidt PopSim zes kansfuncties naar geslacht en 
persoonsstatus. De transitie single naar cowonen/samenwonen wordt voorgesteld door een 
kansfunctie die op leeftijd gebaseerd is. Voor de combinatie van personen bij de status samenwonen 
worden er via een utiliteitsberekening plausibele kandidaten afgezonderd. Deze utiliteiten worden 
afhankelijk gesteld van onderling leeftijdsverschil, nabijheid en verschil in geslacht. Voor de transitie 
van samenwonen naar gehuwd wordt een kansmodel op basis van jaarlijkse huwelijksstatistieken 
gebruikt. De transitie van gehuwd naar single is gebaseerd op statistieken rond geregistreerde 
scheidingen met als verklarende variabele de duur van het huwelijk. Analoog wordt de transitie van 
cowonen/samenwonen naar single doorgevoerd. 

3.2.3 Emigratie/immigratie/reallocatie 

Voor de externe migratie, migratie van en naar het buitenland, wordt enkel gekeken naar het 
migratiesaldo. Dit is gekend per gemeente. Bij uitstroom worden gezinnen geschrapt terwijl bij 
instroom gezinnen worden bijgemaakt door kopijen te maken van bestaande gezinnen, volgens de 
grootte van deze gezinnen en leeftijdsverdeling van de bestaande gezinnen in die gemeente. 

Voor de reallocatie of interne migratie, migratie binnen België, worden geobserveerde 
migratiematrices gebruikt. Deze matrices geven per jaar het aantal migraties van de ene naar de 
andere gemeente weer. 

Verkeerscentrum 13 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

3.3 Evaluatie modelsoftware 

Bij de actualisatie van het modelinstrumentarium is ook de keuze voor de gebruikte modelsoftware 
herbekeken. Hierbij is gekozen om zoveel mogelijk aspecten van het strategisch personenmodel 
Vlaanderen versie 4 in een stand alone applicatie te bouwen in VB.NET. Enkel voor de toedeling 
(wegverkeer en openbaar vervoer), de kostenberekening en de kalibratie zal nog een beroep gedaan 
worden op modelsoftware. 

In een eerste verkenning is onderzocht welke softwarepakketten in aanmerking komen voor de 
opbouw van strategische verkeersmodellen van meer dan 3000 zones die zowel kostenberekening via 
skims, toedeling, kalibratie, kruispuntenmodellering als openbaarvervoersmodellering aanbieden. Uit 
deze verkenning bleken twee softwarepakketten in aanmerking te komen: CubeVoyager (Citilabs) en 
VISUM (PTV).  

Vervolgens werden testen uitgevoerd met beide softwarepakketten. De resultaten hiervan worden in 
een eerste paragraaf vergeleken. In de tweede paragraaf wordt de toekomstgerichtheid van beide 
softwarepakketten besproken. In een laatste paragraaf wordt de uiteindelijke keuze van de 
modelsoftware toegelicht.  

3.3.1 Mogelijkheden en betrouwbaarheid 

Er werden test-runs uitgevoerd op een testgebied van de ruime regio rond de stad Antwerpen met 
beide softwarepakketten. Er werden verschillende aspecten getest: 

• Toedeling 

Beide softwarepakketten bieden verschillende toedelingstechnieken aan. Bij CubeVoyager is 
een statische multiclass evenwichtstoedeling met kruispuntmodellering mogelijk met de keuze 
tussen verschillende algoritmes om evenwicht te bereiken. Het meest gebruikte algoritme hier is 
Method of Successive Averages (MSA). 

Bij VISUM kan men kiezen tussen een traditionele toedeling (statische evenwichtstoedeling met 
MSA-middeling) of een meer geavanceerde toedeling die veel sneller convergeert (LUCE).  

Daarnaast kan er gekozen worden of men met algemene snelheids-intensiteitscurven werkt of 
met kruispuntmodellering. Wanneer men met kruispuntmodellering werkt, zal de laatste versie 
van VISUM ook steeds de techniek van blocking back toepassen. Deze techniek zal de 
verticale wachtrijen die er bij een statische toedeling ontstaan, terugklappen op het netwerk. Dit 
resulteert in een meer realistisch filepatroon en meer realistische reistijden. Dit is uitgetest en 
de techniek van LUCE met blocking back en kruispuntmodellering levert inderdaad plausibele 
reistijden op snelwegen op, op voorwaarde dat de kruispunten correct gecodeerd zijn. Wanneer 
enkele kruispunten foutief ingevoerd zijn, stijgt de rekentijd exponentieel (of crasht de software 
zelfs) en vermindert de betrouwbaarheid van de reistijden enorm. 

Een correcte invoer is bij VISUM dus nog veel belangrijker dan bij CubeVoyager, waar bij foutief 
gecodeerde kruispunten te hoge kruispuntverliestijden naar voor komen, zonder grote gevolgen 
voor de rest van de toedeling. 

Uit de testruns kan men wat de toedeling betreft dus besluiten dat VISUM betere resultaten 
oplevert, mits er voldoende tijd geïnvesteerd wordt in het correct coderen van het netwerk en 
bijhorende kruispunten. 
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• Kalibratie 

Idealiter zou in de vierde generatie strategische personenmodellen een gelijktijdige kalibratie 
van het personenverkeer en het openbaar vervoer gebeuren. Geen van beide 
softwarepakketten biedt dit echter aan. 

De kalibratie van beide softwarepakketten werkt naar behoren, ook al is de manier waarop de 
betrouwbaarheid van de tellingen meegenomen wordt anders. Bij CubeVoyager is de 
confidentie van een telling een maat voor het gewicht dat aan die telling gegeven wordt. En dat 
vertaalt zich door een factor in de objectieffunctie. Bij VISUM wordt een afwijkingstolerantie 
opgegeven, dat een zoekinterval bepaalt waarbinnen de objectieffunctie kan variëren. Wordt er 
binnen dit zoekinterval geen oplossing gevonden, dan crasht de software. Ook hier geldt dus 
dat VISUM veel gevoeliger is voor een goede en consistente invoer dan CubeVoyager.  

De blocking back techniek die na de toedeling wordt toegepast bij VISUM, wordt jammer 
genoeg niet toegepast bij de kalibratie in VISUM. 

• Modellering van openbaar vervoer 

In de vierde generatie strategische verkeersmodellen zal, in tegenstelling tot de derde 
generatie, de modellering van het openbaar vervoer en de wachttijden gebeuren op basis van 
de echte dienstregeling (timetable-based) en niet van gemiddelde wachttijden. Dit is een 
belangrijke verbetering van de strategische verkeersmodellen. De mogelijkheid hiertoe is dus 
een minimumvereiste van het modelsoftwarepakket. 

Citilabs kondigde al in 2009 aan dat het timetable-based modelleren van openbaar vervoer in 
CubeVoyager snel mogelijk zou zijn. Tot op heden is er echter nog geen versie van 
CubeVoyager waarin het timetable-based modelleren van openbaar vervoer ook goed werkt 
voor strategische verkeersmodellen met een groot aantal zones (bv. 3000). 

In VISUM werkt het timetable-based modelleren van openbaar vervoer zeer goed, ook voor een 
groot aantal zones. Dit is een belangrijk verschil tussen beide softwarepakketten. 

• Visualisatie en interpretatie van de resultaten  

Beide softwarepakketten bieden veel mogelijkheden naar visualisatie toe. Bij het uitvoeren van 
selected link analyses wordt de blocking back techniek niet toegepast na de toedeling. Dit zorgt 
ervoor dat de resultaten moeilijker uit te leggen zijn aan niet-modelspecialisten dan bij 
CubeVoyager waar alle analyses met dezelfde toedelingstechniek gebeuren. 

• Communicatie met VB.NET 

Zowel VISUM als CubeVoyager zijn vanuit externe VB.NET applicaties aanspreekbaar. In 
VISUM gaat dit het makkelijkst door een instantie van VISUM vanuit een VB.NET applicatie op 
te roepen en er vervolgens de nodige functionaliteiten in aan te roepen. In CubeVoyager gaat 
dit het makkelijkst door een script in een bestand te dumpen en vervolgens te laten uitvoeren 
door een opdracht die via een batchfile kan worden opgestart vanuit een VB.NET applicatie. 
Daarnaast is in CubeVoyager ook het tegenovergestelde mogelijk. Men kan een VB.NET 
applicatie integreren als een blokje in de typische flow-chartachtige omgeving die eigen is aan 
CubeVoyager. Echter zal deze manier van werken niet meer nodig zijn gezien in versie 4 het 
modelleringspakket als hulpinstrument wordt ingeschakeld en niet meer als instrument waarin 
het volledig verkeersmodel in wordt ontwikkeld. 

Zowel CubeVoyager als VISUM werden ook getest in een virtuele serveromgeving en beide 
softwarepakketen werken zonder problemen in de virtuele serveromgeving.  

In volgende tabel wordt een overzicht van al deze aspecten gegeven. 

Verkeerscentrum 15 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

 
Tabel 1: Vergelijking tussen VISUM en CubeVoyager 

VISUM CUBEVoyager

type toedeling
statische toedeling (LUCE) met 
kruispuntmodellering en blocking 

back

statische toedeling met 
kruispuntmodellering

rekentijd toedeling
aanvaardbaar bij correct 
gemodelleerde vraag en 

kruispunten
zeer goed

vergelijking gemodelleerde en 
geobserveerde reistijden

OK op snelwegen bij correcte 
codering kruispunten

stroomopwaarts van knelpunten 
worden reistijden onderschat 

betrouwbaarheid 
kruispuntverliestijden

OK bij correcte codering 
kruispunten

overschat bij 
capaciteitsproblemen

problemen bij foutief ingevoerd 
kruispunt rekentijden groeien exponentieel onbestaande op strategisch 

niveau

uitvoeren kostenskims OK OK

sequentiële multiclass kalibratie mogelijk mogelijk

simultane multiclass kalibratie niet mogelijk niet mogelijk

parameter betrouwbaarheid 
tellingen

bepaalt het zoekinterval waarin 
de toedeling van de resulterende 
gekalibreerde matrix mag liggen

confidentieniveau wordt 
meegenomen als een factor in de 

objectieffunctie

gevoeligheid inconsistentie 
tellingen

wanneer toedeling niet binnen 
zoekinterval ligt, crasht de 

kalibratie

scheeftrekking van de matrix of 
inconsistente tellingen ongemoeid 

laten

timetable-based OK werkt niet voor grote 
verkeersmodellen

visualisatie mogelijkheden complexer zeer flexibel

interpretatie resultaten 
complexer om uit te leggen: SLA 

en kalibratie houden geen 
rekening met blocking back

rechttoe-rechtaan: alle technieken 
gebruiken zelfde 

toedelingsalgoritmes en 
visualisaties

mogelijkheden vanuit VB.NET aanstuurbaar en 
aanspreekbaar 

vanuit VB.NET aanstuurbaar en 
aanspreekbaar via scriptfile en 

batchfile. VB.NET applicatie ook 
volledig integreerbaar

Communicatie met VB.NET

Modellering openbaar vervoer

Toedeling wegverkeer

Kalibratie

Resultaten
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3.3.2 Toekomstgerichtheid 

Beide softwareleveranciers ontwikkelen hun producten verder. Daarom werd gekeken in welke richting 
beide softwarepakketten evolueren. 

PTV past het ontwikkelingstraject voor VISUM aan aan de vragen van klanten. Dit zorgt ervoor dat de 
ontwikkelpistes goed aansluiten bij de noden van het Verkeerscentrum. Het gaat dan om 
verbeteringen in modeltechnische aspecten zoals toedelingsalgoritmes en aanverwanten (bv. blocking 
back meenemen bij kalibratie en selected link analyses). 

Citilabs daarentegen investeert vooral in ontwikkelingen rond cloud services en de koppeling met 
ArcGIS. 

3.3.3 Besluit softwarekeuze 

Na een grondig testtraject en een evaluatie van de mogelijkheden en toekomstgerichtheid, werd er 
gekozen voor het softwarepakket VISUM. Het blijvend gebrek aan een timetable-based 
openbaarvervoermodellering bij CubeVoyager is een breekpunt. Verder sluit het ontwikkeltraject van 
VISUM beter aan bij de noden van het Verkeerscentrum dan die van CubeVoyager. 
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4 Actualisatie parameters deelmodellen 

Dit hoofdstuk geeft schattingsresultaten weer voor de verschillende deelmodellen uit het vraagmodel.  

Eerst wordt de schattingsdata besproken die geschikt zijn bevonden voor de schatting van de 
deelmodellen. Deze data omvat het recentste Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG3-4) 
en het Onderzoek Woon-Winkelverplaatsingen (OWoWi)3.  

In de vraagmodellen wordt uitgegaan van een gemiddelde werkdagsituatie. Daarom zijn bij de 
schattingen de feest- en vakantiedagen niet in rekening gebracht. 

4.1 Tourfrequentiemodellen 

Het tourfrequentiemodel voorspelt de kans dat een persoon voor een bepaald verplaatsingsmotief één 
of meer tours maakt. Eerst zijn de individuele verplaatsingen uit het OVG in tours ingedeeld met 
behulp van een tourformatieprocedure. Deze procedure zet losse verplaatsingen om in tours. Het 
OWoWi heeft winkelverplaatsingen op alle weekdagen en zaterdag verzameld, waardoor een individu 
meermaals in de waarnemingen kan voorkomen. Daarnaast bevatten deze gegevens de 
winkelverplaatsingen van alle leden van het gezin. Er zijn dus aanvullende analyses uitgevoerd om 
het effect van paneldata te controleren. 

Het tourfrequentiemodel bestaat uit twee afzonderlijke binaire keuzemodellen: het 0/1+ model voor het 
al dan niet maken van een verplaatsing en een stop/repeat (SR) model voor het maken van 
nevenverplaatsingen. Deze keuzemodellen zijn in één genest logit model geschat met een nest 
coëfficiënt met waarde 0, waarbij het SR model opgedeeld is in 1 tour of 2+ tours. Deze laatste is nog 
verder opgesplitst in 2 of 3+ tours. 

In de differentiatie van de tourfrequentiemodellen is onderscheid gemaakt naar de volgende 
hoofdmotieven:  

• werk 
• zakelijk 
• winkelen 
• educatie 
• sociaal recreatief 
• overig 

Hier is een onderverdeling gemaakt in woninggebonden en werkgebonden tours. Voor de 
werkgebonden tours wordt enkel volgende motiefindeling beschouwd: zakelijk en overig. Verder zijn er 
nog verschillende opdelingen gemaakt. Binnen het motief woon-werk is onderscheid gemaakt tussen 
werkenden en niet-werkenden (gepensioneerden, studenten, werkzoekenden, arbeidsongeschikten 
en huisvrouwen/mannen). Bovendien is er ook een onderscheid gemaakt tussen 
tourfrequentiemodellen voor volwassenen en kinderen (tot 18 jaar). Voor kinderen zijn de motieven 
werk en zakelijk niet mogelijk. Het motief winkelen is verder opgedeeld in boodschappen doen en 
shoppen. Bovendien worden aparte tourfrequentiemodellen geschat voor werkdagen en 
weekenddagen. 

  

3  Dit onderzoek is door het Verkeerscentrum in 2006 uitgevoerd. 
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Er is getoetst of volgende kenmerken verklarend zijn voor het waargenomen mobiliteitsgedrag (door 
de verschillende categorieën als dummy in de frequentiemodellen op te nemen):  

• autobezit (0, 1, 2, 3 of meer) 
• maandelijks netto gezinsinkomen (in 6 klassen) 
• leeftijd (in 6 klassen) 
• geslacht van respondent 
• 5 categorieën voor gezinssamenstelling 
• occupatie van respondent (een baan, gepensioneerd, scholier/student, overig/onbekend) 
• hoogst behaalde diploma/opleiding van respondent 
• of de respondent het gezinshoofd is 
• stedelijksheidsgraad (dichtheid per zone in 5 klassen) 

Uit de schattingen blijkt duidelijk dat diverse uit bovenstaande kenmerken van belang zijn. Verder blijkt 
het OWoWi een goede bron voor het afleiden van frequentiemodellen voor het motief winkelen.  

4.2 Vervoerwijze-/bestemmings-/tijdstipkeuze 

Om de vervoerwijze-, bestemmings- en tijdstipkeuzes te combineren in één schattingsmodel voor het 
mobiliteitsgedrag is een joint logit model onderzocht. Het vervoerwijze/bestemmings/tijdstipkeuze-
model (MDT) modelleert welke vervoerwijze, bestemming en tijdstip gekozen worden om een reis met 
een bepaald verplaatsingsmotief te maken. Voor sommige motieven is het niet nodig de tijdstipkeuze 
te simuleren en wordt enkel de vervoerwijze/bestemmingskeuze (MD) gemodelleerd. Tijdstipkeuze is 
enkel meegenomen voor de motieven werk en educatie vanwege de spitsgevoeligheid van deze 
motieven. De differentiatie van de MD modellen maakt een onderscheid voor de overige 
hoofdmotieven: zakelijk, winkelen (boodschappen doen), winkelen (shoppen), sociaal recreatief en 
overig. 

De vervoerwijzen die worden beschouwd, zijn de volgende: 

• autobestuurder 
• autopassagier 
• trein 
• bus, tram, metro 
• fiets 
• te voet 

Er is getoetst welke kenmerken verklarend zijn voor het waargenomen mobiliteitsgedrag. Reiskosten 
zijn een belangrijke variabele. Eerst worden standaardkosten voor de reis berekend waarna op deze 
kosten een reductie wordt toegepast die motief- en persoonsafhankelijk is, zoals bijvoorbeeld een 
kostenreductie voor bedrijfswagens. Er lijken plausibele tijd- en kostencoëfficiënten te worden geschat 
als gerekend wordt met een lineair-logaritmische kostenfunctie (met gegeneraliseerde reistijd voor OV 
en auto). Verder wordt gekeken naar een interactie tussen persoonskenmerken (zoals autobezit, 
occupatie, geslacht, inkomen) en vervoerwijzevoorkeuren. Daarnaast is ook gekeken naar de 
bepalende variabelen voor de bestemmingskeuze (sizeparameters voor bevolkingsdichtheid, 
werkgelegenheid, aantal onderwijsplaatsen hoger onderwijs, eet- en drinkgelegenheden, kunst, 
amusement en recreatie, verenigingen). Bovendien worden parkeerkosten en het mogelijks aandoen 
van een nevenbestemming in rekening gebracht. Parkeerkosten worden meegenomen als een 
element in de nutsfunctie voor de motieven boodschappen doen en shoppen. Autobezit wordt ook 
meegenomen via de nutsfunctie: dummy voor 0 auto’s en een dummy voor 2 of meer auto’s (in plaats 
van via een beschikbaarheidscriterium). Via diverse motiefspecifieke segmentatievariabelen wordt tot 
slot nog rekening gehouden met vervoerwijzevoorkeuren van specifieke doelgroepen. Zo volgt 
bijvoorbeeld uit de schattingsmodellen dat vrouwen liever lopen en fietsen naar hun werk dan 
mannen.  
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Voor de tijdstipkeuze zijn diverse tijdspecifieke variabelen getest die de periodekeuze en de 
combinatie van heen- en terugreis modelleren. In het tijdstipkeuzemodel worden elf modelperioden 
beschouwd. Beide spitsen zijn onderverdeeld in 4 uren en daarnaast zijn perioden onderscheiden 
voor de nacht, middag en avond. Belangrijke variabelen binnen het MDT model zijn gerelateerd aan 
de tijdspanne van een dagdeelcombinatie. Zo geven de tijdstipdummies bijvoorbeeld aan dat voor 
woon-werk een sterkere voorkeur wordt geschat voor het vroege spitsuur als vertrekperiode (7u-8u) 
en als terugreis de latere spits (17u-18u). Voor onderwijs volgt een sterkere voorkeur voor het latere 
spitsuur als vertrekperiode (8u-9u) en als terugreis de vroege spits (16u-17u). Voor het toevoegen van 
de waarnemingen waarin ook nevenbestemmingen zijn aangedaan, zijn bovendien omrijfactoren en 
stedelijkheidsgraad in rekening gebracht. De omrijfactoren, die worden toegevoegd aan de 
gemodelleerde reistijd van reizen die nevenbestemmingen aandoen, zijn bepaald uit waarnemingen 
waarvoor de volledige reis met hetzelfde vervoermiddel is afgelegd om zo de reistijd met 
nevenbestemmingen te corrigeren. Stedelijkheid is in rekening gebracht omdat het gemakkelijker is 
om een nevenbestemming aan te doen als de hoofdbestemming in stedelijk gebied ligt. 

4.3 Nevenverplaatsingsmodel 

Een nevenverplaatsing is een verplaatsing die wordt gemaakt om een nevenactiviteit uit te voeren op 
een tour. Het nevenverplaatsingsmodel wordt opgesplitst in twee deelmodellen: het frequentiemodel 
dat de kans op het maken van een neventour uitdrukt en het bestemmingskeuzemodel waarmee de 
locatie van de nevenactiviteit wordt bepaald.  

4.3.1 Frequentiemodellen 

Voor de kans op het maken van nevenverplaatsingen worden aparte modellen geschat voor de heen- 
en terugrichting. Dit frequentiemodel is een multinomiaal logit model met keuzes voor het maken van 
een directe heen- of terugverplaatsing of voor het maken van een neventour voor een bepaalde 
activiteit. Het doel van dit model is om per tour te weten of er ook een nevenbestemming aangedaan 
wordt en wat het overeenkomstig motief is. Er worden modellen met verschillende dummies geschat 
die de combinaties van hoofd- en nevenbestemmingen uitdrukken. Zo wordt bijvoorbeeld een dummy 
beschouwd voor nevenbestemming winkelen met hoofdmotief werk. Er wordt een verdere opsplitsing 
gemaakt voor secundaire en tertiaire activiteiten. Uit de geschatte frequentiemodellen blijkt dat de 
kans op het aandoen van een nevenbestemming onder meer samenhangt met het hoofdmotief van de 
reis. Verder hebben opnieuw diverse persoonskenmerken (zoals autobezit, occupatie, geslacht, 
inkomen) een invloed op het maken van nevenverplaatsingen. 

4.3.2 Bestemmingskeuzemodellen 

De bestemmingskeuzemodellen worden ook gemodelleerd met een multinomiaal logit model. Het 
model berekent de kans welke zone als nevenbestemming wordt gekozen, gegeven dat er een 
nevenbestemming wordt aangedaan. De bestemmingskeuze voor de nevenverplaatsing hangt in veel 
gevallen af van het motief van de hoofdbestemming en van de activiteit op de nevenbestemming. 
Verder bevat de bestemmingskeuze een aantal significante variabelen die specifiek zijn voor 
nevenverplaatsingen: absolute en relatieve omrijtijd en afstand ten opzichte van de woonzone.  
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Bijlage A: Databronnen 
1 Basisjaar 

1.1 Socio-economische enquête 2001 

Federale overheidsdienst (FOD), toenmalig Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS)  voor heel België 
per statistische sector voor oktober 2001: 

• aantal inwoners per leeftijdsjaar 
• beroepscategorie/schooltype 
• diploma 
• herkomst en bestemming voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer 
• aantal gezinnen per grootte met autobezit, inkomen en leeftijd gezinsleden 

1.2 Bevolking en huishoudens 

FOD Economie, ADSEI (Algemene Directie voor Statistiek en Economische Informatie)  voor heel 
België: 

• aantal inwoners per leeftijdsklasse van 5 jaar per statistische sector op 1/1/2009 en 1/1/2010 
• jaarlijks aantal inwoners per leeftijdsjaar per gemeente van 2001 tot en met 2013 
• jaarlijkse wijziging van de bevolking (geboorten, overlijdens, migratie) per gemeente van 2001 

tot en met 2013, zonder onderverdeling naar leeftijd 
• herkomst en bestemming van de interne migratie per arrondissement van 2001 tot en met 

2007 
• aantal gezinnen per grootte en per gemeente voor de jaren 2008, 2009 en 2010 

Studiedienst van de Vlaamse regering: 

• jaarlijkse migratie van 2001 tot en met 2013  voor heel België herkomst en bestemming: 

− voor interne migratie per gemeente per leeftijdsklasse van 5 jaar 
− voor externe migratie per werelddeel in het buitenland en per gemeente in het 

binnenland per leeftijdsklasse van 5 jaar indien gekend, anders zonder 
leeftijdsverdeling en/of zonder herkomst of bestemming 

• voor Vlaanderen: aantal huishoudens per type (gehuwd, ongehuwd, alleenwonend, ander 
type) en per statistische sector van 2001 tot en met 2013 

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)  voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

• bevolking per statistische sector per leeftijdsklasse van 5 jaar op 1/1/2011 
• aantal gezinnen per grootte per gemeente voor 1/1/2008 en 1/1/2010 

Stad Antwerpen en stad Gent via website ‘buurtmonitor’: aantal inwoners per ruwe leeftijdsklasse per 
statistische sector op 1/1/2011 en aantal gezinnen per grootte (zonder de kleine aantallen) 

1.3 Werkenden en werkzaamheidsgraad 

Steunpunt Werk en Sociale Economie: voor heel België aantal werkenden met bijhorende 
werkzaamheidsgraad per gemeente, leeftijdsklasse en geslacht vanaf 15 jaar van 2003 tot en met 
2012 
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1.4 Tewerkstelling 

• Studiedienst van de Vlaamse regering – CORVE: de VKBO (verrijkte kruispuntdatabank voor 
ondernemingen) bevat per vestiging van het bedrijf de locatie, de sector van de hoofdactiviteit 
en een inschatting van het aantal werknemers (grove klassen) dankzij een koppeling van de 
RSZ-gegevens met deze databank. Deze databank is een momentopname van maart 2012. 

• RSZ: aantal werknemers per gemeente van België per tewerkstellingscategorie voor 2010 en 
2011 

• FOD Mobiliteit: Diagnostiek voor woon-werkverkeer 2011: een enquête die alle bedrijven met 
meer dan 100 werknemers moeten invullen. Het bevat informatie over het aantal werknemers 
van het bedrijf (niet opgesplitst per vestiging) en de pendel van de werknemers. 

• Nationale Bank: studie over rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling dankzij de 
zeehavens 

• Luchthaven Zaventem: tewerkstelling in de luchthaven in 2009 en 2010 
• Verbindingsbureau Brussel-Europa: studie uit 2009 met een inschatting van het aantal 

werknemers in Europese instellingen in Brussel 
• FOD: het aantal federale ambtenaren per ministerie en woonplaats op arrondissementsniveau 

in 2011 
• Vlaamse overheid: aantal Vlaamse ambtenaren en woon- en werkplaats op gemeenteniveau 

in 2011 
• Steunpunt Werk en Sociale Economie: aantal zelfstandigen in 2010, binnenlandse 

werkgelegenheid per leeftijd en hoofdsector per gemeente voor 2009 

1.5 Schoolgaanden en schoolbevolking 

• Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid: aantal leerlingen per school 
(op adresbasis) en per woonplaats 

• BISA: schoolbevolking per gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en per 
schooltype en het aantal leerlingen in internationale scholen voor het schooljaar 2010-2011 

• ETNIC (‘Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la 
Communication’ – Waalse gemeenschap): schoolbevolking per schooltype en per 
arrondissement voor schooljaar 2008-2009 
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2 Toekomstjaar 2025-2030 

2.1 Algemene prognoses 

a) Bevolking en huishoudens 

• Federaal Planbureau: prognoses over de bevolking op arrondissementsniveau voor België tot 
2060 + de achterliggende jaarlijkse hypotheses voor sterftes, geboorten, migratie op 
arrondissementsniveau 

• Studiedienst van de Vlaamse regering: 

− prognoses over de bevolking op gemeenteniveau voor Vlaanderen tot 2030 + de 
achterliggende jaarlijkse hypotheses voor sterftes, geboorten, migratie op 
gemeenteniveau 

− prognoses over de huishoudens op gemeenteniveau voor Vlaanderen tot 2030 

b) Tewerkstelling 

• Federaal Planbureau: prognoses over tewerkstelling op arrondissementsniveau per HERMES- 
tewerkstellingscategorie 

2.2 Ruimtelijke detailinvullingen prognoses tewerkstelling 

• Zeehavens: 

− Antwerpen: prognoses over vervoerde goederenstromen in de haven 
− Gent: algemene inschatting van oppervlakte uitbreiding industrieterrein 
− Zeebrugge: inschatting van de tewerkstelling in 2025 per verkeerszone uit de SHIP-

studie 

• Provincies en POM’s: 

− evaluatie opgenomen projecten in het toekomstscenario BAU 2020 
− oplijsting nieuwe projecten met locatie en bruto-oppervlakte 

• Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK): oplijsting van de locatie 
van de greenfields en de bijbehorende bruto-oppervlakte 

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: projecten die meegenomen zijn in de prognoses voor het 
strategisch verkeersmodel van Brussel (MUSTI) 

• Website Ruimte Vlaanderen: RUP’s 

2.3 Mobiliteitsplan Vlaanderen 

Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid: de 4 kaderstellende scenario’s met de bijhorende 
veronderstellingen wat betreft economische groei en beleidsmaatregelen, zoals de stijging van 
brandstof- en parkeerkosten, rekeningrijden, investeringen in openbaar vervoer, … 
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