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1 CONTEXT EN OBJECTIEVEN 

De strategische verkeersmodellen Vlaanderen versie 4.1.1 bieden een totaal raamwerk waarbinnen 

processen, rekenregels en datastructuren het volledige mobiliteitsgebeuren over een etmaal 

trachten te beschrijven, verklaren en voorspellen. Naast toedelingen op het aanbodsnetwerk van 

gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer en de modellering van de logistieke afwikkelingen, 

vormt het vraagmodel voor personenvervoer een sleutelonderdeel binnen het gehele strategische 

verkeersmodel. Dit vraagmodel modelleert de vraag naar personenverplaatsingen. Dit omvat de 

generatie van verplaatsingen, de tijdstip-, bestemmings- en vervoerwijzekeuze. Het doel is de vraag 

naar personenmobiliteit zo goed mogelijk te onderbouwen en te verklaren, zodanig dat er scenario’s 

naar wijzigingen in verplaatsingen kunnen onderzocht worden. Het vraagmodel tracht het 

keuzegedrag van personen daarom zo goed mogelijk na te bootsen door rekening te houden met alle 

aspecten die de beslissingen rond mobiliteit beïnvloeden. Dit gaat over aanbodskenmerken zoals 

reistijd en –kosten, maar ook over persoons- en gezinsgebonden kenmerken zoals het hebben van 

een rijbewijs, gezinsinkomen, … 

Het ontwikkelde vraagmodel voor personenmobiliteit is volledig gedesaggregeerd naar individuele 

personen in de mobiliteitsmarkt. Aangezien elke persoon apart benaderd wordt, wordt gerefereerd 

naar een agent-gebaseerd vraagmodel. De keuzes die elke agent maakt, worden op hun beurt 

volledig discreet voorgesteld. Deze zijn gebaseerd op kansfuncties waaruit de meest plausibele 

keuzes getrokken worden. De resultaten van het vraagmodel betreffen namelijk discrete 

alternatieven zoals het wel of niet maken van een verplaatsing, de keuze voor deze of een andere 

bestemming, gebruik van auto of fiets, ... De uitkomsten hiervan zijn dus discreet. Daarom vereist 

deze aanpak op agent-niveau het gebruik van simulatietechnieken die de transformatie maken van 

kansfuncties en probabiliteiten naar het kiezen van discrete keuzes via gerichte loting.  

Het voorliggende document beschrijft de opbouw van het vraagmodel met detaillering van de aparte 

deelmodellen en keuzesets.  

In een eerste onderdeel worden de algemene kenmerken en principes van het vraagmodel 

behandeld. Een tweede onderdeel gaat dieper in op de praktische uitwerking van de stand-alone 

applicatie personenmodel, waarbij beschreven wordt op welke manier bepaalde aspecten technisch-

operationeel benaderd worden. Het grootste deel van deze rapportage (het derde onderdeel) gaat 

dieper in op alle aparte deelmodellen van het vraagmodel. Een vierde onderdeel beschrijft de 

correctiemechanismen die bepaalde synthetische uitkomsten bijsturen om beter aan te sluiten bij 

geobserveerde generieke uitkomsten. 

In de bijlagen volgt een overzicht van alle exacte parameters die in de deelmodellen gebruikt worden 

en wordt de tourformatieprocedure beschreven.  
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2 ALGEMENE KENMERKEN EN PRINCIPES 

Het vraagmodel voor personenvervoer behandelt alle aspecten inzake keuzes die het 

verplaatsingsgedrag beïnvloeden. Op vele vlakken is de aanpak van de strategische verkeersmodellen 

Vlaanderen versie 4.1.1 gelijkaardig aan klassieke verkeersmodellen, maar op bepaalde punten 

verschilt het raamwerk er sterk van. 

Paragraaf 2.1 presenteert de algemene eigenschappen en kenmerken. Paragraaf 2.2 beschrijft de 

volledig gedesaggregeerde aanpak via individuele simulatie van personen. Paragraaf 2.3 stippelt de 

manier van toepassen van het modelinstrument verder uit. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk 

geeft weer hoe de aanbodsnetwerken, waarin het auto- en OV-aanbod aan bod komen, worden 

aangereikt.  

2.1 AANNAMES 

Het personenmodel, als voorstelling van een geabstraheerde werkelijkheid, zal bepaalde aannames 

invoeren om de complexiteit van het gehele mobiliteitsvraagstuk voor personenvervoer te 

beheersen. Deze aannames hebben bijvoorbeeld betrekking op het definiëren van ruimtelijke en 

temporele dimensies. Er worden namelijk afgebakende gebieden en modelperiodes beschouwd. 

Bovendien zullen de redenen voor het maken van verplaatsingen gecombineerd worden in een set 

van motieven. Ook alle mogelijke vervoermiddelen worden weergegeven in een set van strikt 

onderscheiden vervoerwijzen. 

Het personenmodel of vraagmodel voor personenvervoer behandelt consequent een volledig 

etmaal. Dit etmaal kan weergegeven worden voor een gemiddelde niet-vakantie werkweekdag of 

voor een gemiddelde niet-vakantie weekenddag. In realiteit kunnen verplaatsingen uiteraard continu 

in de tijd plaats vinden, maar in de modelvoering wordt een onderscheid gemaakt naar 11 

afgebakende modelperiodes, zoals weergegeven in onderstaande tabel.  

 
Tabel 1: Modelperiodes 

Uur Periode Dagdeel

0

1

2

3

4

5

6 2

7 3

8 4

9 5

10

11

12

13

14

15 7

16 8

17 9

18 10

19

20

21

22
23

1

6

11

 Ochtendspits

 Restdag

 Avondspits

 Nacht

 Avond
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De vier modelperiodes 6u-7u, 7u-8u, 8u-9u, 9u-10u beschrijven het dagdeel ochtendspits, één 

modelperiode 10u-15u beschrijft het dagdeel restdag, de avondspits wordt weergegeven via vier 

modelperiodes van 15u-19u, het dagdeel avond is opgebouwd uit één modelperiode van 19u-24u en 

het dagdeel nacht uit één modelperiode van 24u-6u. Niet alle modelperiodes hebben eenzelfde 

duur. De acht modelperiodes, die de ochtend- en avondspits vormgeven, hebben een lengte van één 

uur. De overige periodes voor, tussen en na de spitsen tellen vijf of zes uren. Het personenmodel 

behandelt deze langere periodes telkens als één geheel, zodanig dat de sommatie van alle 

modelperiodes automatisch op een etmaal uitkomt. Wanneer de naverwerking toch op uurbasis 

moet uitgevoerd worden, dient een factor op deze langere periodes toegepast te worden. Deze 

factor wordt bepaald op basis van een tijdstipverdeling uit de onderzoeken verplaatsingsgedrag. In 

het toedelingsmodel binnen het raamwerk van versie 4.1.1 van de strategische verkeersmodellen 

wordt een bepaalde vorm van tijdsdynamiek opgenomen, maar de duur van de verplaatsing zelf 

speelt geen directe rol. Om die reden wordt in het personenmodel elke afzonderlijke verplaatsing 

toegekend aan één modelperiode. Om redenen van consistentie wordt steeds verondersteld dat het 

midden van de verplaatsing bepaalt in welke periode de verplaatsing valt. 

Het strategisch verkeersmodel is gebaseerd op volledige tours. Het begin- en eindpunt van zo een 

tour zijn steeds identiek, en bestaat dus uit minstens twee aparte ritten. Volledige tours kunnen op 

verschillende manieren vorm krijgen. Beschouw in eerste instantie een hoofdtour, waarbij het 

beginpunt steeds bij de woon- of verblijfsplaats ligt. De tour bestaat dan uit een heenrit naar een 

bepaalde activiteit, en een terugrit terug naar de huiskant. Het motief van de hoofdtour wordt dan 

bepaald door deze activiteit. Onderstaande figuur illustreert op deze manier een winkeltour.  

 

Figuur 1: Voorbeeld winkeltour 

De heenrit wordt in het groen aangeduid, de terugrit in het rood. Er wordt gesteld dat elke tour twee 

aparte periodes kan opnemen, zijnde de periode waarin de heenrit gemaakt wordt, en de periode 

van de terugrit. Per definitie is de terugrit in dezelfde ofwel een latere periode. Het verschil tussen 

deze twee tijdstippen min eenmaal de reistijd is dan de duur van de activiteit van de hoofdtour. Er 

wordt een uitzondering gemaakt voor tours die over de nacht heen gaan, waarbij in dat geval de 

terugrit in de eerste periode verondersteld wordt. 

Beschouw vervolgens neventours, waarbij tijdens de heen- en/of terugrit nog andere activiteiten 

aangedaan worden. Op deze manier kunnen volledige ketenverplaatsingen in beeld worden 

gebracht. In onderstaand voorbeeld voert de persoon op weg naar het werk nog een overige 

activiteit uit, zoals bijvoorbeeld de kinderen naar school brengen, en op de terugrit van het werk naar 

huis passeert hij/zij langs de winkel. Om redenen van efficiëntie wordt telkens één activiteit als 

hoofdactiviteit gekozen. Er wordt een hiërarchie gebruikt waarbij de structurele activiteiten 

bovenaan gezet worden: op het hoogste niveau staan de motieven werk en educatie, daaronder het 

motief zakelijk, en op het laagste niveau alle overige motieven. Wanneer twee activiteiten van 

dezelfde rang voorkomen, wordt de activiteit die het langste duurt als hoofdactiviteit gekozen en 
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zakken de andere activiteiten naar neventours. In onderstaand voorbeeld betreft de woon-werktour 

de hoofdtour, en is er een neventour met motief overige voorzien in de heenrit, en een neventour 

met motief winkelen in de terugrit.  

 

Figuur 2: Voorbeeld neventours 

In deze opzet wordt voor de neventours geen expliciet tijdstip opgenomen: de afzonderlijke 

verplaatsingen in de heenrit, in het groen aangeduid, bevinden zich in dezelfde modelperiode. 

Analoog worden de twee verplaatsingen in de terugrit in het rood in één modelperiode 

verondersteld. Meerdere neventours in zowel heen- als terugrichting zijn mogelijk, met een 

maximum van drie nevenactiviteiten per richting. In onderstaand voorbeeld worden twee zakelijke 

nevenverplaatsingen in de keten opgenomen.  

 

Figuur 3: Voorbeeld zakelijke verplaatsingen 

Het is duidelijk dat in bepaalde gevallen de notie heen- of terugrit arbitrair wordt, denk hierbij aan 

zakelijke activiteiten van vertegenwoordigers. De opgenomen modelperiodes worden dan ook 

bekeken in relatie met de huiskant, waar ze in praktijk vertrek- en aankomsttijdstip voorstellen. 

Naast de huisgebonden tours worden er ook werkgebonden tours in het vraagmodel voor 

personenvervoer toegevoegd. Deze hebben als begin- en eindpunt de reeds gekozen werklocatie. De 

activiteiten zakelijk en overig kunnen vanuit deze werklocatie starten, en in deze werkgebonden tour 

zijn geen verdere neventours meer mogelijk. De werkgebonden tour kent opnieuw eigen 

modelperiodes voor de heen- én de terugrit. In onderstaand voorbeeld wordt een hoofdtour voor 

motief werk getoond. Vanuit de werklocatie wordt daarna een zakelijke tour gemaakt die, na afloop, 

opnieuw naar de werklocatie gaat. Op de terugrit naar huis wordt een neventour voor motief 

shoppen gemaakt. In dit voorbeeld worden vijf aparte ritten onderscheiden. Vier van deze ritten 

hebben een eigen tijdstip, zijnde de groene heenrit, de twee blauwe heen- en terugritten van de 

werkgebonden tour, en de gecombineerde gele en rode terugrit. 
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Figuur 4: Voorbeeld werkgebonden tour 

Het modelleren van verplaatsingspatronen gebeurt op persoonsniveau. Er wordt dus rekening 
gehouden met verschillende relevante persoonskenmerken. Deze modellering is gebaseerd op 
onderstaande deelmodellen: 

 Tourfrequentiemodel, ook wel tourgeneratiemodel genoemd, voor hoofdtours: wat is de 

kans dat een persoon op een bepaalde dag één of meer tours van een bepaald motief 

maakt? Volgende motieven worden onderscheiden:  

o Huisgebonden tours:  

• Voor volwassenen: 

 Werk voor actieven; 

 Werk voor niet-actieven;  

 Zakelijk; 

 Educatie; 

 Winkelen: boodschappen doen; 

 Winkelen: shoppen; 

 Recreatief-sociaal bezoek; 

 Overig; 

• Voor kinderen: 

 School; 

 Winkelen: boodschappen doen;  

 Winkelen: shoppen; 

 Recreatief-sociaal bezoek; 

 Overig; 

o Werkgebonden tours: 

• Zakelijk; 

• Overig. 

 Tourfrequentiemodel voor neventours: wat is de kans op het maken van een 

nevenverplaatsing? 

 Vervoerwijze-/bestemmings-/tijdstipkeuzemodel: welke vervoerwijze, welke bestemming en 

welk tijdstip wordt gekozen om een bepaalde tour met een bepaald motief te maken? 

Volgende vervoerwijzen worden onderscheiden:  

o Autobestuurder; 

o Autopassagier; 

o Trein; 

o Bus, tram, metro; 

o Fiets; 

o Te voet. 
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Als bestemming kan gekozen worden tussen de verschillende verkeerszones. De tijdstippen 

die worden onderscheiden zijn weergegeven in tabel 1. 

Alle deelmodellen zijn discrete keuzemodellen. In deze deelmodellen wordt een keuze gemaakt 

tussen één of meerdere onderscheiden alternatieven. 

Uit de schattingen van de keuzemodellen blijkt dat het noodzakelijk is om een onderscheid te maken 

naar tours voor enerzijds volwassenen en anderzijds kinderen. Voor de kindmotieven wordt de 

bovengrens op 18 jaar gezet. Kinderen jonger dan 7 jaar worden bovendien niet gemodelleerd, 

omdat zij niet bevraagd zijn in de onderzoeken verplaatsingsgedrag. 

Elke tour, zowel bij hoofd- als nevenactiviteit, wordt aan een motief gekoppeld. In de schattingen van 

het personenmodel worden de verschillende deelmodellen afzonderlijk geschat. Ze baseren zich 

immers op verschillende databronnen, waardoor de specificaties uit elkaar kunnen lopen. Om die 

reden heeft niet elk deelmodel dezelfde indeling naar verplaatsingsmotieven. In de praktijk kan in 

het tourfrequentiemodel voor hoofdtours de meest gedetailleerde motiefindeling uitgewerkt 

worden. In de toepassing van het volledige personenmodel blijft deze gedetailleerde opdeling 

behouden, maar andere onderdelen kunnen een aggregatie van bepaalde motieven hanteren. 

Onderstaande tabel geeft de motiefindeling weer per deelmodel, namelijk tourfrequentiemodel voor 

hoofdtours, tourfrequentiemodel voor neventours en vervoerwijze/bestemmings/tijdstipkeuzemodel 

(MDT). 

 
Tabel 2: Motiefindeling, opgesplitst naar tourfrequentiemodel voor hoofdtours, tourfrequentiemodel voor neventours en 

vervoerwijze/bestemmings/tijdstipkeuzemodel (MDT) 

Over de drie categorieën, huisgebonden tours voor volwassenen, huisgebonden tours voor kinderen 

en werkgebonden tours, heen onderscheidt het tourfrequentiemodel voor hoofdtours 15 motieven. 

De meeste motieven zijn duidelijk onderscheidbaar, maar bepaalde onderverdelingen zijn eerder 

subtiel. Zo maakt het tourfrequentiemodel voor hoofdtours een onderverdeling in 

werkverplaatsingen voor personen die ofwel werkzaam/actief dan wel niet-actief zijn. Dit 

onderscheid speelt geen rol meer in het tourfrequentiemodel voor de neventours, noch in de andere 

keuzemodellen rond vervoerwijze, bestemmings- en tijdstipkeuze. Bij de activiteit winkelen wordt 

een onderscheid gemaakt naar de dagelijkse winkelactiviteiten enerzijds en de occasionele of 

incidentele shoppingactiviteiten anderzijds. Voor het tourfrequentiemodel voor neventours zijn er 

Deelmodel Tourfrequentiemodel hoofdtours Tourfrequentiemodel neventours MDT-model

Categorie Nummer Motief Nummer Motief Nummer Motief

1 Werk Actief

2 Werk Niet-Actief

3 Zakelijk 2 Zakelijk 2 Zakelijk

4 Educatie 3 Educatie 3 Educatie

5 Winkelen 4 Winkelen

6 Shoppen 5 Shoppen

7 Recreatief 5 Recreatief 6 Recreatief

8 Overige 6 Overige 7 Overige

9 School 8 School

10 Winkelen

11 Shoppen

12 Recreatief

13 Overige

14 Zakelijk 11 Zakelijk
15 Overige 12 Overige

Kind

Werkgebonden

1 Werk1 Werk

Geen neventours

Geen neventours

4 Winkelen

9 Winkelen

10 Recreatief

Volwassenen
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onvoldoende observaties om in de schatting dit onderscheid te maken, dus worden zowel winkelen 

als shoppen gebundeld onder de noemer winkelen. In het MDT-model kunnen beide motieven dan 

weer wel onderscheiden worden voor volwassenen, voor de kindmotieven dan weer niet. Voor de 

kindmotieven en voor de werkgebonden tours worden geen neventours gemodelleerd. 

Het vraagmodel voor personenvervoer is multimodaal, wat zich doortrekt in de volledige 

aanbodsmodellering en netwerken. Er bestaan verschillende combinaties van vervoerwijzen, waarbij 

het niet altijd volledig afgelijnd is in welke categorie een bepaalde vervoerwijze valt. Binnen de 

modellering wordt om redenen van transparantie wel een scherp onderscheid gemaakt om de keuze 

tussen de vervoerwijzen strikt mogelijk te maken. Op het hoogste detailniveau worden zes 

vervoerwijzen onderscheiden, weergegeven in onderstaande tabel: 

 
Tabel 3: Vervoerwijzen 

Elke tour wordt aan één vervoerwijze gekoppeld op dit hoogste detailniveau. Het is dus niet mogelijk 

om halverwege een tour van vervoerwijze te wisselen. Merk wel op dat bepaalde 

hoofdvervoerwijzen gebruik kunnen maken van ondersteunende modi. Zo impliceert de hoofdmode 

trein het verplicht gebruik van een treinverbinding, maar is voor-, na- en tussentransport te voet of 

met de fiets of met ondersteunende OV-modi zoals bus, tram of metro mogelijk of zelfs noodzakelijk. 

De hoofdmode bus/tram/metro (BTM) stelt dan echter het gebruik van trein als onmogelijk, maar 

kan ook te voet of fiets als ondersteunende mode hebben. De modi autobestuurder, autopassagier, 

fiets of te voet zijn op zich steeds unimodaal, en laten momenteel geen combinaties toe. 

2.2 AGENT-GEBASEERDE MODELOPZET 

Het grootste verschil met voorgaande versies van de strategische verkeersmodellen, betreft de 

omschakeling van een geaggregeerde aanpak waarin beslissingsnemers of agents in homogene 

groepen ingedeeld worden naar een volledig gedesaggregeerde aanpak waarbij de individuele 

personen centraal staan bij het nemen van keuzes in het vraagmodel. De invloed van zowel 

persoons- als gezinskenmerken is namelijk erg groot in het verklaren van keuzegedrag. 

Tussenvormen met sterk doorgedreven stratificatie en sample enumeration kunnen een alternatief 

vormen om net deze gedetailleerde persoons- en gezinskenmerken in de keuzemodellen te brengen, 

maar blijven onhandig en missen flexibiliteit om individuele kenmerken toe te voegen aangezien hier 

typisch slechts types van beslissingsnemers worden beschouwd om details op te hogen. Om die 

reden is het vraagmodel voor personenvervoer gericht op modellering van elke individuele 

beslissingsnemer, waarbij alle relevante persoons- en gezinskenmerken direct meegenomen worden 

in de keuzemodellen. 

Categorie Subcategorie Nummer Vervoerwijze

1 Bestuurder

2 Passagier

3 Trein

4 Bus/Tram/Metro

5 Fiets
6 Te voet

Gemotoriseerd vervoer

Niet-gemotoriseerd vervoer

Privé autovervoer

Openbaar vervoer

Langzaam vervoer
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Deze aanpak kan op het eerste zicht een grote uitdaging vormen naar zowel data- als technische 

vereisten, maar verschillende ontwikkelingen en inzichten maken de voorgestelde toepassing 

werkbaar: 

 Modellering van 11 miljoen aparte gebruikers vergt aanzienlijke rekencapaciteiten, maar 

voortgang in processorsnelheden en mogelijkheden om berekening in parallelle stromen uit 

te voeren bieden de nodige mogelijkheden. Bovendien leert ervaring dat de geaggregeerde 

en van nature matrixgebaseerde rekenaanpak van verkeersmodellen met grote mate van 

stratificatie leiden naar zeer inefficiënte rekenprocessen; 

 Een betrouwbare en praktisch hanteerbare beschrijving van de populatie over consistente 

persoons- en gezinskenmerken voor zowel de basissituatie als prognosejaren zijn essentieel 

voor voorliggende agent-gebaseerde modelopzet. Deze populatie wordt opgesteld door de 

Population Simulator1; 

 Informatie om de keuzemodellen te schatten staan in de meeste gevallen reeds in een 

persoonsgericht raamwerk, en kunnen op die manier direct ingeschakeld worden om de 

nodige schattingen uit te voeren. 

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat een volledig agent-gebaseerde aanpak zeker niet alle 

procedures, mechanismen en functionaliteiten die in voorgaande generaties van de strategische 

verkeersmodellen ontwikkeld werden, overboord gooit. De modelvormen worden immers op 

identieke wijze opgebouwd. Condities en transformaties uit eerdere generaties van de strategische 

verkeersmodellen worden opnieuw ingezet. De berekening verschuift van typisch matrixniveau over 

personen heen naar een recordniveau per persoon. Kansverdelingen die in geaggregeerde modellen 

naar fracties van groepen personen, of technisch naar aparte matrixcellen, leiden, worden nu 

vertaald naar kansen op individueel niveau. Deze kansen worden vervolgens via Monte Carlo-

simulatie getransformeerd naar discrete keuzes. Eén persoon kan namelijk niet 0,4 keer de bus 

nemen, terwijl binnen een geaggregeerde groep van personen wel 40% de bus kan nemen. 

In dezelfde context is het niet noodzakelijk om een ruimtelijke zonering te voorzien in het 

vraagmodel. In geaggregeerde verkeersmodellen vormen net de zones, in zoverre homogeen naar 

inwoners en invulling, de basis van de berekeningen, maar in de agent-gebaseerde aanpak kan elk 

individu een eigen adres hebben, en is er van nature uit geen ruimtelijke clustering nodig over 

personen en gezinnen. Verschillende databronnen verwijzen echter nog wel degelijk naar een zone-

indeling om gebiedskenmerken te kwantificeren. Bijvoorbeeld parkeertarieven worden niet op 

individueel huis- of straatniveau verzameld, maar op een ruimtelijk geaggregeerd wijkniveau. 

Daarnaast maakt het netwerkmodel nog steeds gebruik van strategisch macroscopische 

toedelingstechnieken waar de vraag naar verplaatsingen in zonale matrixvorm behandeld wordt. Om 

die reden wordt elke agent aan een ruimtelijke zone verbonden. Dit laat toe om gebruik te maken 

van geaggregeerde informatie, zoals bijvoorbeeld de reistijden en –kosten om naar andere locaties te 

gaan. 

                                                           

1 De rapportage met betrekking tot de Population Simulator is terug te vinden op de volgende 

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

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

overheid (verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be). 

http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/
mailto:verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
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In de volgende paragrafen worden enkele specifieke punten behandeld die betrekking hebben op de 

toepassing in het agent-gebaseerde raamwerk. Paragraaf 2.2.1 gaat in op discrete keuzemodellen, 

terwijl paragraaf 2.2.2 de overgang naar kansen via microsimulatie weergeeft. Dit kan resulteren in 

simulatiefouten. Paragraaf 2.2.3 gaat hier dieper op in. 

2.2.1 RAAMWERK DISCRETE KEUZEMODELLEN 

Alle keuzemodellen worden uitgevoerd op niveau van de beslissingsnemer, zijnde de persoon. In elk 

keuzemodel worden een set aan discrete afzonderlijke alternatieven voorgesteld, waarin de agent 

een keuze maakt. Deze keuze wordt gemaakt op basis van het afwegen van de alternatieven volgens 

een bepaalde maatvoering. Hierdoor kunnen de alternatieven gerangschikt worden op 

aantrekkelijkheid. Op zich wordt verwacht dat elke agent het alternatief kiest dat de grootste 

aantrekkelijkheid biedt. Door verschillen in perceptie van verschillende kenmerken van attributen, en 

het belang van bepaalde persoons- en gezinskenmerken in deze waardering, zullen verschillende 

agenten die identieke keuzesets krijgen en dezelfde kenmerken hebben, in praktijk toch 

verschillende keuzes maken. Deze heterogeniteit leidt er toe dat alternatieven die een kleinere 

aantrekkelijkheid hebben dan andere alternatieven, toch gekozen kunnen worden. De 

gekwantificeerde aantrekkelijkheden voor alle alternatieven kunnen dus beschouwd worden als 

relatieve kansen om die respectievelijke alternatieven te kiezen. 

Dit sluit aan bij de klassieke discrete keuzetheorie en –methodes die ondertussen diep geworteld 

liggen in de vraagmodellering bij verkeersmodellen. Met behulp van het generalised extreme value 

(GEV) type I-raamwerk kan het keuzemodel geformuleerd worden naar alternatieven met hun 

utiliteit, waarbij respectievelijke kansen als verhoudingen worden berekend. In formulevorm komt 

dit generiek neer op: 

𝑃𝑥 =  
exp (𝑈𝑥)

∑ exp (𝑈𝑖)𝑖=1…𝑛
 

met  

𝑈𝑖 =  ∑ 𝛽𝑐 ∙ 𝑋𝑐 +  𝜀

𝑐=1…𝑘

 

De utiliteiten van de verschillende alternatieven hangen af van gewogen indicatoren, waarbij een 

stoorterm opgenomen wordt die een Gumbel-verdeling volgt. 

Zoals gesteld volgt deze aanpak op zich volledig de klassieke keuzemodellen die in voorgaande 

versies van de strategische verkeersmodellen succesvol ingeschakeld werden.  

De implementatie binnen het vraagmodel volgt eenzelfde gekende werkwijze. In elk deelmodel 

worden de discrete alternatieven uitgezet en, na conditionering op beschikbaarheid, gekwantificeerd 

naar nut. Dit gebeurt via de verrekening van de noodzakelijke kenmerken, zowel naar persoons- en 

gezinskenmerken als naar bereikbaarheid. Het nut van de verschillende alternatieven wordt 

vervolgens vergeleken en getransformeerd naar relatieve kansen. Het verschil tegenover de 

geaggregeerde aanpak is dat deze kansen niet als fracties over de zone toegepast worden, maar 

gebruikt worden in een Monte Carlo-loting om één bepaald alternatief te kiezen. Dit introduceert de 

noodzaak om enerzijds correct en consistent te loten, en anderzijds om uit een set van lotingen een 
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meest verwachte en plausibele uitkomst te selecteren. Dit zorgt er wel voor dat elke tour een 

eenduidige discrete invulling krijgt rond exact één tijdstip heen, tijdstip terug, mode en bestemming. 

2.2.2 MICROSIMULATIE 

Op basis van de berekende utiliteiten voor elk alternatief worden de kansen berekend om het 

alternatief zelf te kiezen. Deze worden niet fractioneel toegepast, maar worden gebruikt om de kans 

om getrokken te worden in een Monte Carlo-loting te becijferen. De individuele kansen per 

alternatief vormen een probability density function (PDF) of waarschijnlijkheidsdichtheid, en deze 

kunnen cumulatief gecombineerd worden in een cumulative distribution function (CDF) of 

cumulatieve dichtheidsfunctie. Deze wordt genormaliseerd naar één om loting in een uniforme 

verdeling U(0,1) te transponeren op de CDF en zodoende het gekozen alternatief te vinden. 

Onderstaand voorbeeld illustreert dit proces: 

 
Tabel 4: Voorbeeld utiliteiten, individuele kansen, cumulatieve kansen 

Voor acht alternatieven wordt een gegeneraliseerde kost voorgesteld. Deze kan bestaan uit een 

gesommeerde weging van attributen die relevant zijn voor het beschouwde alternatief. 

Transformatie naar de overeenkomstige utiliteit wordt uitgevoerd via een natuurlijk logaritme van 

deze gegeneraliseerde kost, gebaseerd op een schaalfactor, in dit geval arbitrair gezet op -0,1. In de 

utiliteitsformulering zullen net goede alternatieven uiteindelijk ook een positieve utiliteit krijgen. Zo 

krijgen alternatieven 6 en 8 met lage kosten verhoudingsgewijze de grootste utiliteiten. De utiliteit 

van alternatief 7 is aanzienlijk lager. De relatieve uitzetting van deze utiliteiten leidt tot individuele 

kansen, of marktaandelen, van elk alternatief. Alternatief 8 komt op een waarschijnlijkheid van 31 

procent, alternatief 7 haalt net geen 2 procent. De kansen voor andere alternatieven bevinden zich 

tussen deze twee uitersten. De hele oplijsting vormt de PDF. Om redenen van technische efficiëntie 

worden de utiliteiten en kansen gecumuleerd. Het totale nut van alle alternatieven samen komt dan 

op 1,793, hetgeen op zich een betekenisloze waarde is. Het biedt wel inzicht bij vergelijking van 

verschillende keuzesets. Dit totale nut wordt genormaliseerd naar 1, hetgeen in de praktijk neerkomt 

op een formulering van de CDF, hier uitgedrukt in procentuele cumulatieve kansen. In het voorbeeld 

is er ongeveer 50 procent waarschijnlijkheid dat één van de eerste 5 alternatieven gekozen wordt. 

Voorstelling in een grafiek geeft verder inzicht in de werking. Een loting uit een uniforme verdeling 

U(0,100), hier voorgesteld in procenten, laat toe om te bepalen welk discreet alternatief hoort bij 

deze getrokken waarde. In bovenstaand voorbeeld wordt een waarde van 64 geloot. Uitgezet op de 

grijze CDF-lijn betekent dit dat alternatief 6 geselecteerd wordt. 

Alternatief Gen. kost Utiliteit Kans Cum. utiliteit Cum. kans

1 15.4 0.21438 12.0 0.21438 12.0

2 18.4 0.15882 8.9 0.37320 20.8

3 12.9 0.27527 15.4 0.64847 36.2

4 17.6 0.17204 9.6 0.82051 45.8

5 25.3 0.07966 4.4 0.90017 50.2

6 11.7 0.31037 17.3 1.21054 67.5

7 35.7 0.02816 1.6 1.23870 69.1
8 5.9 0.55433 30.9 1.79302 100.0
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Figuur 5: Voorbeeld utiliteiten, individuele kansen, cumulatieve kansen 

In het vraagmodel voor personenvervoer wordt deze techniek gebruikt om voor elke agent en elk 

keuzeproces telkens één discreet alternatief te selecteren. Indien een geschikte generator voor de 

loting gebruikt wordt, die een perfecte benadering van U(0,1) garandeert, toont de centrale 

limietstelling aan dat bij een groot aantal onafhankelijke lotingen de resultaten over agenten en 

keuzes heen, perfect aansluit bij de berekende marktaandelen. Dit is ook intuïtief aan te tonen in 

bovenstaand voorbeeld. Bij 1.000 of 1.000.000 lotingen is het logisch dat elk alternatief een aantal 

keer zal geselecteerd worden, en dat dit aantal direct gerelateerd is aan de relatieve 

waarschijnlijkheid van het alternatief zelf. Bij 1.000 lotingen wordt bijvoorbeeld alternatief 3 

ongeveer 154 keer gekozen. Er kan afwijking optreden door lichte variatie in de lotingen, de 

simulatiefout genaamd, wat resulteert in 153 of 155 keuzes voor alternatief 3. Het vergroten van het 

aantal lotingen minimaliseert deze afwijking. Bij 1.000.000 lotingen komt alternatief 3 153.000 keer 

uit de bus, dan wel 152.299 of 153.001 keer. De mate waarin de simulatiefout optreedt is sterk 

afhankelijk van het aantal lotingen dat uitgevoerd wordt, of van het aantal agenten of keuzes 

waarover deze lotingen spelen.  

2.2.3 REPLICATIES EN SELECTIE 

Om de simulatiefout onder controle te houden, wordt een mechanisme uitgewerkt dat de impact 

van de variatie zo klein mogelijk probeert te houden. Verschillende deelmodellen waar Monte Carlo-

simulatie wordt toegepast, hanteren eigen processen om de meest plausibele uitkomst aan te reiken, 

maar de principes zijn steeds dezelfde. 

Voor elke agent in een keuzeproces worden meervoudig lotingen of replicaties uitgevoerd. Op die 

manier wordt een set aan discrete uitkomsten gegenereerd. Elke apart gekozen uitkomst is op zich 

plausibel. Een alternatief dat slechts één procent kans heeft, kan dus in principe gekozen worden. 

Over agenten heen, bijvoorbeeld geclusterd naar persoonstype of zone van herkomst, kan dan een 

gemiddeld resultaat worden berekend door de afzonderlijke replicaties te combineren. In theorie is 

dit gemiddelde, bij een voldoende groot aantal replicaties, gelijk aan de verwachte uitkomst. Bij 

kennis van deze verwachte uitkomst over de geclusterde agenten heen, kan gezocht worden naar 
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een replicatie die het dichtst aansluit bij de gemiddelde uitkomst. Deze zal uiteindelijk geselecteerd 

worden in zijn discrete vorm. In deze context is het meten van ‘gelijkheid’ tussen een verwachte 

uitkomst enerzijds en een discrete replicatie anderzijds een cruciale oefening. Deze mate van 

overeenkomst is sterk afhankelijk van het deelproces (deelprocessen zijn onderdelen van deelmodel) 

zelf, en wordt in de verdere onderdelen in meer detail uitgewerkt. 

De voorgestelde werkwijze om een middeling over replicaties te hanteren als meest verwachte 

uitkomst, biedt in theorie een correcte benadering. In de implementatie is dit echter minder 

efficiënt. Bij zeer brede alternatievensets is er immers een groot aantal replicaties nodig om een 

stabiele en representatieve uitkomst te bekomen. Dit betekent dus een belemmering in 

rekenperformantie. Daarom wordt de meest verwachte uitkomst op een andere manier benaderd. In 

de simulatie van elke beslissingsnemer zelf wordt een beeld gevormd van de verwachte fractionele 

uitkomst voor een zeker alternatief. De genormaliseerde utiliteiten van alle alternatieven zelf 

vormen de ideale marktaandelen. Deze worden gecombineerd naar de voorziene clustering over 

persoonstypes of zones, en bieden dan een meest correct beeld van de globale verwachte uitkomst. 

Door deze verwachte uitkomst direct af te leiden uit de utiliteiten per beslissingsnemer, hoeft er 

geen brede set aan replicaties berekend te worden. In praktijk worden echter nog steeds 

meervoudige replicaties doorgerekend om voldoende discrete uitkomsten te hebben om net één 

replicatie te kiezen die zo goed mogelijk aansluit bij de verwachte uitkomst. 

2.3 MODULAIRE INVULLING 

Het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.1.1 omvat verschillende deelmodellen. Het is 

technisch mogelijk om deze in twee aparte delen onder te brengen: 

 Het tourgeneratiemodel, dat de hoofdtours én neventours vanuit het herkomstadres oplijst; 

 Het gecombineerde en simultane vervoerwijze/tijdstip/bestemmingskeuzemodel dat de 

aangereikte hoofd- en neventours verrijkt met informatie rond tijdstip heen, tijdstip terug, 

vervoerwijze en bestemming, gegeven een bepaalde herkomst. 

Zowel de modelaanpak als data-vereisten en –organisatie zijn voor beide deelmodellen verschillend. 

Het tourgeneratiemodel bevat geen koppeling met bereikbaarheid vanuit het vertrekadres, goede of 

slechte bereikbaarheid heeft geen in de schatting aantoonbare impact op het aantal en de aard van 

de tours die gemaakt worden. Keuze van vervoerwijze of bestemming wordt bijvoorbeeld 

logischerwijze wél sterk beïnvloed door de reiskosten en –tijden. Daarnaast ligt de nuance naar de 

feitelijke agent ook anders. Het tourgeneratiemodel werkt op direct persoonsniveau: elke persoon, 

met eigen persoons- en gezinskenmerken, is de beslissingsnemer in de modellering. Het niet maken 

van een tour is dus ook een alternatief. In het vervoerwijze/tijdstip/bestemmingskeuzemodel 

vormen de overgebleven tours, elk met hun eigen persoons- en gezinskenmerken, de agent. 

Bepaalde personen zullen geen tours hebben in dit vraagmodel, andere personen komen meerdere 

keren voor. Dit vertaalt zich in een andere insteek in de databank in de modelimplementatie. Binnen 

het tourgeneratiemodel wordt over alle personen gegaan, terwijl de overige deelmodellen de lijst 

van de resulterende tours aflopen. Het is in deze opzet ook duidelijk dat het tourgeneratiemodel 

steeds moet uitgewerkt worden vooraleer het vervoerwijze/tijdstip/bestemmingskeuzemodel kan 

draaien. 
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In het gecombineerde vervoerwijze/tijdstip/bestemmingskeuzemodel is het mogelijk om de 

onderdelen tijdstip-, vervoerwijze- en bestemmingskeuze in alle mogelijke volgordes en combinaties 

door te rekenen. De toepassing laat toe om bepaalde van dimensies te verankeren en conditioneel 

aan te bieden. Door deze insteek zijn verschillende volgordes mogelijk, waarbij bepaalde deelkeuzes 

aan of af gezet kunnen worden, en in verschillende volgordes kunnen geschakeld worden. Dit laat 

toe om de impact van maatregelen op verschillende effecten te beoordelen: de impact van een 

vertramming kan bekeken worden naar pure modale verschuiving, ofwel ruimer naar een gewijzigd 

bestemmingspatroon en de bijhorende modale verdeling, … 

2.4 OPNAME VAN LOS-MATRICES VANUIT NETWERKMODEL 

Diverse keuzes die de agenten in het verkeersmodel maken, zijn direct gerelateerd aan de 

verplaatsingskosten en –weerstanden om de tour te maken. Deze variëren naar vervoerwijze, 

bestemming en, voor de mode auto, tijdstip. Klassiek wordt deze informatie in matrixvorm 

gehanteerd, waarbij de aparte cellen telkens een herkomst-bestemmingsrelatie kwantificeren naar 

tijd, afstand of reiskost. Voor elk van de 11 periodes en voor 5 van de 6 vervoerwijzen worden dan 

aparte matrices ingeschoven. De modi autobestuurder en –passagier gebruiken logischerwijze 

dezelfde tijdsmatrices voor de vervoerwijze auto. 

Het personenmodel hanteert zelf geen aanbodsnetwerken waarin het auto- of OV-aanbod in detail 

beschreven worden. De noodzakelijke matrices die de verplaatsingsweerstanden voorstellen, worden 

in het strategische verkeersmodel Vlaanderen versie 4.1.1 door Cube Voyager opgebouwd. Om 

redenen van rekensnelheid binnen het vraagmodel, worden de matrices in een breed binair formaat 

opgemaakt. Elke matrixcel wordt in een consistent en gedetailleerd single-formaat bijgehouden 

zodanig dat elke gewenste waarde eenvoudig via een logische index opgehaald kan worden. Om het 

gehele proces te optimaliseren wordt van elke matrix ook de gespiegelde vorm apart bewaard en 

bijgehouden, zodanig dat het personenmodel ook efficiënt de weerstanden voor de terug-

verplaatsingen kan opvragen. 

In totaal worden 49 verschillende Level-of-Service (LOS)-matrices onderscheiden, waarbij bepaalde 

thema’s rond tijd, afstand en reiskost periode-afhankelijk zijn en andere niet. Elke matrix volgt een 

afgesproken naamgeving, en bevat intern een hoofding van 7 bytes die bepaalde kenmerken 

beschrijft en het aantal zones bevat. Elke aparte cel neemt vervolgens 4 bytes in om de nauwkeurige 

waardes als reëel getal te bewaren. De totale omvang van één aparte matrix is dan gelijk aan: 

Mat.Omvang = 7 + 4 bytes ∙ AantalZones² 

De matrix-bestanden hebben extensie MTX, de gespiegelde matrices volgen een identieke naam 

maar zijn herkenbaar aan de extensie MTX-T. 

Onderstaande tabel inventariseert alle onderscheiden LOS-matrices: 
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Tabel 5: LOS-matrices 

De naam van alle LOS-matrices begint met de notie ‘SKIM’ om duidelijk te maken dat het bestand 

weerstanden bevat, eerder dan bijvoorbeeld aantallen verplaatsingen. Het tweede deel van de naam 

verwijst naar de mode die van toepassing is. Het derde deel geeft vervolgens weer welk inhoudelijk 

thema de matrix behandelt. Indien relevant volgt een laatste index die de periode aangeeft. Zo bevat 

het bestand SKIM_TRN_TIME_11 de tijdsweerstanden voor de mode trein voor de elfde periode. 

Voor de mode auto, gebruikt voor bestuurder en passagier, zijn zowel de reistijden als de –kosten 

periode-afhankelijk. De kwaliteit van deze mode wordt op zich beïnvloed door het gebruik ervan: 

grote hoeveelheden auto’s leiden plaatselijk en tijdelijk naar congestie en verhoogde reistijden. 

Andere trajecten kunnen in dat geval aantrekkelijker worden, maar leiden naar rondrijden en 

eventueel hogere brandstofkosten.  

Ook voor de OV-modi trein en bus/tram/metro zijn de reistijden variabel over de periodes als gevolg 

van het wisselend OV-aanbod over de dag. De ticketkosten blijven constant over de dag, waarbij een 

meest voordelig tarief over de perioden heen als maat wordt gebruikt. 

Voor de modi fiets en te voet wordt geen variatie in kwaliteit over de dag beschouwd. In dit geval 

volstaat één reistijden-matrix voor de gehele dag. Deze twee modi hebben geen kosten in rekening. 

Er wordt nog een aparte matrix ingeschoven met de mate van ‘verwijdering’ tussen, of andersom, 

‘nabijheid’ van zones. Een berekening van gevlogen afstand tussen de zone-zwaartepunten is 

namelijk onvoldoende aangezien ze geen rekening houdt met natuurlijke of kunstmatige barrières, 

maar ze dient wel fijnmaziger te zijn dan een maatvoering op basis van de auto-afstand. Om die 

reden wordt deze kwantificering uitgevoerd op basis van de meest aangewezen afstand van het 

traject te voet tussen twee zones, omdat deze mode typisch gebruik maakt van het meest fijnmazige 

netwerk, maar tegelijkertijd wel gehinderd wordt door bijvoorbeeld rivieren en andere obstakels. Op 

Naam Thema Vervoerwijze Periode Naam Thema Vervoerwijze Periode

SKIM_CAR_TIME_01 1 SKIM_TRN_TIME_01 1

SKIM_CAR_TIME_02 2 SKIM_TRN_TIME_02 2

SKIM_CAR_TIME_03 3 SKIM_TRN_TIME_03 3

SKIM_CAR_TIME_04 4 SKIM_TRN_TIME_04 4

SKIM_CAR_TIME_05 5 SKIM_TRN_TIME_05 5

SKIM_CAR_TIME_06 6 SKIM_TRN_TIME_06 6

SKIM_CAR_TIME_07 7 SKIM_TRN_TIME_07 7

SKIM_CAR_TIME_08 8 SKIM_TRN_TIME_08 8

SKIM_CAR_TIME_09 9 SKIM_TRN_TIME_09 9

SKIM_CAR_TIME_10 10 SKIM_TRN_TIME_10 10

SKIM_CAR_TIME_11 11 SKIM_TRN_TIME_11 11
SKIM_CAR_COST_01 1 SKIM_TRN_COST Kosten (EUR) Trein -

SKIM_CAR_COST_02 2 SKIM_BTM_TIME_01 1

SKIM_CAR_COST_03 3 SKIM_BTM_TIME_02 2

SKIM_CAR_COST_04 4 SKIM_BTM_TIME_03 3

SKIM_CAR_COST_05 5 SKIM_BTM_TIME_04 4

SKIM_CAR_COST_06 6 SKIM_BTM_TIME_05 5

SKIM_CAR_COST_07 7 SKIM_BTM_TIME_06 6

SKIM_CAR_COST_08 8 SKIM_BTM_TIME_07 7

SKIM_CAR_COST_09 9 SKIM_BTM_TIME_08 8

SKIM_CAR_COST_10 10 SKIM_BTM_TIME_09 9
SKIM_CAR_COST_11 11 SKIM_BTM_TIME_10 10

SKIM_CYC_TIME Reistijden (min) Fiets - SKIM_BTM_TIME_11 11

SKIM_WLK_TIME Reistijden (min) Te voet - SKIM_BTM_COST Kosten (EUR) Bus/Tram/Metro -

SKIM_DIST Reisafstand (km) Te voet -

Reistijden (min) Trein

Reistijden (min) Bus/Tram/Metro

Reistijden (min) Auto

Kosten (EUR) Auto
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zich zijn de gevolgde routes te voet in vele gevallen irrelevant door hun onrealistische traject-lengte, 

maar ze geven wel een juiste indicatie van de afstand tussen twee zones. 

De reiskosten, opgegeven in monetaire eenheden in de LOS-matrices, betreffen in eerste instantie de 

volledige kosten zonder enige vorm van kortingen of tegemoetkomingen. Gegeven het feit dat er 

voor zowel OV als auto verschillende formules bestaan om de reiskost te verminderen, én dat dit 

aspect bepaalde keuzes beïnvloedt, worden binnen het personenmodel volgende reducties in 

rekening gebracht. 

 Voor het motief werk worden de kosten van trein en bus/tram/metro per definitie 

verminderd met 70 procent aangezien een abonnement in dit geval aangewezen is. Voor 

autoverplaatsingen wordt een mindering van 75 procent in rekening gebracht gebaseerd op 

fiscale en andere regelingen. Indien de actieve persoon een bedrijfswagen ter beschikking 

heeft, wordt nog slechts 10 procent van de werkelijke kost mee genomen; 

 Bij zakelijke verplaatsingen worden zowel de auto- als OV-kosten met 90 procent 

verminderd, gegeven het feit dat er verwacht wordt dat er in dit geval een compensatie voor 

de verplaatsingskosten zal zijn; 

 Voor volwassenen die een educatietour maken worden de OV-kosten met 80 procent 

verminderd indien de persoon jonger dan 26 is; 

 Bovendien worden voor de motieven educatie, recreatie en overig voor volwassenen met 

een bedrijfswagen de autokosten telkens met 90 procent verminderd; 

 Voor kinderen jonger dan 12 worden de OV-kosten niet ingeschoven, kinderen tussen 12 en 

18 krijgen een korting van 80 procent op kosten voor trein en bus/tram/metro; 

 Voor werkgebonden zakelijke verplaatsingen wordt een korting van 90 procent voorzien op 

alle kosten, gegeven de verwachte compensatie. Voor werkgebonden overige verplaatsingen 

worden dezelfde kortingen aangerekend zoals die gelden voor de werkverplaatsing zelf. 

Kenmerkend voor de zonale aggregatie van verplaatsingsweerstanden in LOS-matrices tussen zones, 

is het feit dat de intrazonale weerstand zelf niet kan berekend worden in de modelsoftware, 

aangezien deze verplaatsing niet op het netwerk kan toegedeeld worden. Nochtans is deze 

weerstand, voor alle thema’s en modi, essentieel om het verplaatsingsgedrag op de korte tours 

correct te kunnen modelleren. Om deze reden wordt er een aanname gemaakt rond de intrazonale 

weerstand door deze uit te zetten in functie van andere weerstanden voor de betreffende zone naar 

andere bestemmingen: 

Weerstand𝑖,𝑖 = 0,5 ∙ Minimum(Weerstand𝑖,1…AantalZones) 

Op deze manier wordt de intrazonale weerstand benaderd door halvering van de kleinste weerstand 

vanuit de bewuste zone naar alle andere mogelijke zones. 

  



 

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

 

Beleid 16  

3 TECHNISCHE IMPLEMENTATIE 

3.1 PLATFORM 

Het gehele personenmodel wordt ontwikkeld en geïmplementeerd als een stand-alone applicatie. 

Bovendien wordt er gemikt op een zo groot mogelijke rekenefficiëntie. Ontwerp en codering gebeurt 

in het Microsoft .NET-raamwerk met behulp van Visual Express 2010 en is volledig opgezet in de 64-

bit architectuur. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om rekenprocessen te 

verdelen over meerdere rekenkernen om zodoende de performanties drastisch te verhogen. 

Maximaal 16 rekenkernen kunnen ingeschakeld worden. Het .NET-raamwerk compileert de broncode 

op een meest efficiënte wijze naar een zo platformonafhankelijke manier waardoor installatie en 

gebruik van de applicatie geen specifiek setupproces vereist. Wél is het cruciaal om een krachtige 

rekencomputer te voorzien, waarbij minimale vereisten liggen bij een Windows-installatie op 64-bit 

architectuur, met voldoende werkgeheugen (minstens 8 GB) en minstens 4 maar bij voorkeur meer 

dan 10 processoren. 

Met het oog op een zo groot mogelijke flexibiliteit wordt ook de programmacode zo modulair 

mogelijk opgebouwd. Hierbij worden verschillende functies en methodes ontwikkeld die 

onafhankelijk kunnen ingrijpen in een centraal datamodel. Gegeven het feit dat het personenmodel 

agent-gebaseerd is en het datamodel in grote mate focust op discrete resultaten, kan het intern 

geheugenbeheer zeer efficiënt uitgewerkt worden. Daardoor kan de volledige set aan tours, met alle 

kenmerken, eenvoudig in het werkgeheugen bewaard worden. Waar nodig worden LOS-niveaus en 

utiliteiten intern met een hoogste precisie behandeld. Maar er wordt zorg voor gedragen dat net 

deze onderdelen gericht werken met enkel de hoogstnoodzakelijke informatie, waardoor er weinig 

beslag gelegd wordt op het werkgeheugen. 

3.2 RANDOM-GENERATIE 

De agent-gebaseerde aanpak met simulatie gebruikt in de Monte Carlo-processen een zeer groot 

aantal random lotingen uit een uniforme verdeling U(0,1). Dergelijke reeksen van willekeurige 

getallen worden aangemaakt door een random-generator die in het ontwikkelingsplatform 

geïntegreerd is. 

Computationeel bestaan er geen werkelijke volledige random-generatoren, elk systeem gebruikt een 

algoritme om een reeks waardes aan te maken die dezelfde kenmerken hebben als een echte 

random reeks. Technisch worden deze processen dan ook als pseudo random-generatoren benoemd. 

In praktijk heeft het personenmodel nood aan een generator die een mooie willekeur toont, en geen 

gekke bokkensprongen of overdreven outliers oplevert. Er bestaan verschillende tests die 

controleren of een bekomen reeks een voldoende evenredig veld in beeld brengt, zonder opvallende 

pieken of dalen. Een runs-up of -down test controleert of er geen patroon gevormd wordt inzake 

opeenvolgende telkens grotere of kleinere waarden. Correlatietests meten of verschillende random 

reeksen geen correlatie vertonen in hun beeld. De in het .NET-raamwerk aangeboden pseudo 

random-generator is gebaseerd op Donald E. Knuth’s subtractive random number generator 

algoritme. Deze vertoont de gewenste kenmerken in de reeksen die opgeleverd worden. Hoewel 
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deze generator niet aangeraden wordt in hoog-niveau veiligheidstoepassingen worden er geen 

bezwaren geformuleerd om dit systeem te volgen in voorliggende Monte Carlo-aanpak. 

Elke pseudo random-generator heeft nood aan een voldoende breed veld van waardes om alle 

kenmerken van een echte random reeks na te bootsen. Voornamelijk uniformiteit vraagt speciale 

aandacht. Typisch bieden quasi random-generatoren een efficiëntere aanpak, waarbij inherent een 

correcte spreiding wordt opgelegd. Tests met geschoven Halton-sequenties leverden echter weinig 

meerwaarde. Door het feit dat er telkens met een groot aantal replicaties, maar vooral ook met een 

zeer groot aantal individuele agenten, door de loting gegaan wordt, levert dit voor dat de standaard 

pseudo random-generator nagenoeg identieke resultaten op als de Halton-reeks. Aangezien quasi 

random-generatoren computationeel hoge inspanningen vragen, wordt deze aanpak niet 

weerhouden. 

Een correct gebruik van seeding van de random reeksen is noodzakelijk. Er moeten immers bij elke 

toepassing van het personenmodel identieke random reeksen ingeschoven worden om  

herhaalbaarheid van resultaten te bekomen. Om die reden wordt er intern voldoende aandacht 

besteed aan het ijken van elke random-generator. Dit komt in de praktijk neer op het zetten van een 

startwaarde van waaruit het gehanteerde algoritme de reeks verder afwerkt. Eénmalig ijken van de 

random reeks is echter onvoldoende. Door het feit dat verschillende keuzeprocessen in variërende 

volgorde kunnen optreden, bestaat er een groot risico op onstabiele resultaten onder licht 

gewijzigde omstandigheden: wanneer bijvoorbeeld een bijkomende agent toegevoegd wordt in de 

populatie, kan het zijn dat deze de andere agenten doet verschuiven in gebruik van de random reeks. 

Hierdoor kunnen deze getroffen agenten plots andere keuzes maken. Een ander gelijkaardig risico 

ligt in een meer technische context: aanpassing van de broncode waarbij processen van plaats 

wisselen, of gebruik van een wisselend aantal rekenkernen, kan leiden tot een verschuiving van 

agenten in de random reeks. Om deze fenomenen op te vangen wordt gebruik gemaakt van micro-

ijking, waarbij op een groot aantal locaties in de broncode een eigen, procesonafhankelijke, ijking 

uitgevoerd wordt.  

3.3 AANSTURING 

Het personenmodel als applicatie is een stand-alone toepassing. Er is geen interface voorzien in de 

applicatie zelf aangezien manuele aansturing via menu’s en formulierinstellingen ongewenst is. Een 

alternatieve aanpak is uitgewerkt waarbij een controlebestand ingeschakeld wordt. Dit 

controlebestand definieert de opties, instellingen, dataverwijzingen, … Het wordt zo eenvoudig 

mogelijk vorm gegeven, en staat in standaard ASCII-tekstformaat. Dit laat toe om de sturing snel en 

overzichtelijk te beheren. De sturing zelf wordt in een V4C-bestand vorm gegeven. 

3.4 IN- EN UITVOER 

Het volledige vraagmodel gebruikt een veelvoud aan informatie en produceert tegelijkertijd een zeer 

omvangrijke set aan resultaten. In de feitelijke applicatie komt dit neer op het aanbieden van veel in- 

en uitvoerbestanden. Aan de invoerkant gaat het meestal over informatie rond socio-demografische 

kenmerken van het gemodelleerde gebied, alsook rond reistijden en –kosten voor de bestudeerde 

modi. Aan de uitvoerkant volgen logischerwijze resultaatbestanden die een volledige omschrijving 

geven van alle verplaatsingen van alle agenten met de nodige micro-uitkomsten, alsook technische 
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of functionele rapporten. Hybride in- en uitvoer is echter ook mogelijk, waar typisch bepaalde 

bestanden zowel als start-informatie als eindresultaat kunnen voorkomen. Meestal gaat het hier dan 

over oplijstingen van gegevens die als tussenresultaat een nuttige eigen invulling krijgen. In volgende 

tabel worden de verschillende in- en uitvoerbestanden opgesomd. 

 
Tabel 6: Overzicht in- en uitvoerbestanden personenmodel 

Bestand Type Formaat Extensie Omschrijving

Persoonsinfo Invoer Binair PSP Databank met alle persoonsgerelateerde informatie, aangereikt 

door de Population Simulator.

Gezinsinfo Invoer Binair PSF Databank met alle gezinsgerelateerde informatie, aangereikt 

door de Population Simulator.

Sociodemografische data Invoer ASCII CSV Databank met economische data per statistische sector rond 

tewerkstelling en schoolbevolking.

Zonering Invoer Binair SHP/SHX/DBF Geografische afbakening van de zones in het modelgebied als 

koppeling met de aanbodsnetwerken. Externe zonale data rond 

bijvoorbeeld parkeerkosten en densiteit, … worden ook in dit 

bestand aangeboden.

Uitvoer De applicatie kan een zoneringsbestand aanvullen met een set 

aan ruimtelijke kenmerken die  afgeleid worden uit andere 

invoerbestanden.

LOS-matrices Invoer Binair MTX/MTX-T Matrices die op zone-naar-zone-niveau inzicht geven in de 

reistijden en -kosten voor alle modelperiodes en modi.

Modelparameters Invoer ASCII CSV/TXT/COEF Folder met daarin alle parameters van de deelmodellen. Deze 

parameters zijn niet hard gecodeerd in de applicatie, en kunnen 

desgevallend door deskundigen aangepast worden om bepaalde 

inzichten te analyseren.

Sizevariabelen Uitvoer Binair* SZE Attractievariabelen op zonaal niveau die de aantrekkelijkheid van 

de zones als bestemming voor alle aparte motieven in kaart 

brengt. Deze worden berekend door de relevante 

sociodemografische kenmerken te combineren in één score, en 

wordt als uitvoer bewaard.

Invoer Vervolgprocessen hebben deze informatie opnieuw nodig, dus 

deze data wordt als invoer opgenomen indien noodzakelijk.

Persoondetails Uitvoer Binair* PDT Verwerkte samenvatting van alle relevante persoonskenmerken 

die verder door het vraagmodel worden gebruikt. Op basis 

daarvan wordt ook een uniek persoonstype uitgezet waarmee 

direct kan verwezen worden naar gedragskenmerken.

Invoer Vervolgprocessen hebben deze informatie opnieuw nodig, dus 

deze data wordt  als invoer opgenomen indien noodzakelijk.

Tourbestand Uitvoer Binair* RSL/TRS Volledige oplijsting van alle tours met daaraan gekoppeld de 

microresultaten naar persoonsID, herkomst, bestemming, motief, 

vervoerwijze, tijdstip heen en terug, én bijhorende neventours. 

Al naargelang de stap in het vraagmodel kunnen bepaalde 

thema's nog onbekend zijn, maar het formaat is altijd identiek en 

consistent.

Invoer Net omdat de verschillende onderdelen van het vraagmodel 

afzonderlijk van elkaar kunnen uitgevoerd worden, vormen deze 

microresultaten ook telkens mogelijke tussenresultaten, en 

kunnen ze flexibel zowel in- als uitvoer zijn.

Rapportage Uitvoer ASCII CSV Diverse thema's, dimensies en aggregaties op de microresultaten 

worden door de applicatie in een brede set aan tabellen en 

rapporten weggeschreven.

Logbestand Uitvoer ASCII TXT De technische werking van de applicatie in zijn geheel wordt 

summier gerapporteerd naar functioneren. Hierbij worden de 

belangrijkse kenmerken en cijfers van de doorrekening 

geïnventariseerd, zodanig dat de gebruiker inzicht krijgt in de 

uitvoering van de doorrekening.

Technische logs Uitvoer ASCII TXT Voor bepaalde deelprocessen kan een diepere technische 

rapportage bewaard worden, waarbinnen de feitelijke 

berekeningen, tussenstappen en keuzes kunnen gecontroleerd 

worden. Deze logs geven inzicht in de precieze afwerking van de 

gevolgde berekeningen.

* Deze binaire bestanden kunnen ook bewaard worden in ASCII-formaat.
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3.5 MODELZONERING 

Zoals eerder gesteld kan het agent-gebaseerde vraagmodel in principe functioneren op direct adres-

niveau, aangezien elke gemodelleerde persoon individueel behandeld wordt. In praktijk is een 

verwijzing naar een zonale indeling toch aangewezen, gegeven de nood aan externe informatie rond 

bijvoorbeeld reistijden en –kosten tussen herkomsten en bestemmingen. Het personenmodel heeft 

dan ook structureel een zoneringsbestand als invoer nodig, aan de hand waarvan deze koppeling 

automatisch gelegd wordt: alle gegevens die met een hoogste resolutie aangereikt worden, kunnen 

hiermee op een correcte manier doorgekoppeld worden met een hoger zoneringssysteem, zoals de 

gebruiker dit aanreikt. 

De implementatie van het vraagmodel anticipeert hier op, en zal om redenen van efficiëntie de 

agenten dan ook steeds per zone behandelen. Verschillende rekenkernen nemen dan elk voor zich 

een deellijst van de opgegeven zones, en hun bijhorende inwoners, voor hun rekening. Dit heeft als 

voordeel dat een deel van de berekeningen gerichter kan verlopen: voor elke herkomstzone wordt 

éénmaal een deel van de berekeningen voor alle inwonende agenten uitgevoerd. Deze worden 

nadien op agentniveau verfijnd met de variërende persoons- en gezinsattributen. 

3.6 PRAKTISCHE DOORREKENING EN PERFORMANTIES 

Zoals eerder geformuleerd kan het ontwikkelde vraagmodel ingeschakeld worden in toegepaste 

verkeersmodellen van verschillende schalen en omvang. Door de inherente simulatie van alle aparte 

agenten is de rekentijd van het vraagmodel voor personen minder afhankelijk van de feitelijke 

indeling in modelzones dan voorgaande strategische verkeersmodellen, gegeven het feit dat in de 

meeste toepassingen altijd de volledige Belgische populatie, in grotere of kleinere ruimtelijke 

aggregaties, wordt mee genomen. Het aantal replicaties dat uitgevoerd wordt per deelmodel heeft 

op zich een iets grotere impact, hoewel door optimalisatie van de rekencode ook deze instelling niet 

recht evenredig is. Wél heeft de indeling in zones een indirecte invloed op de rekentijd door de 

omvang van de LOS-matrices die kwadratisch in omvang toenemen bij verhoging van het aantal 

zones: hierdoor is het bevragen van de LOS-matrices meer of minder efficiënt al naargelang de 

omvang van deze matrices. Daarnaast vormt het aantal zones op zich direct een alternatievenset 

voor het bestemmingskeuzemodel en bepaalt het aantal zones daarom ook de compactheid van het 

loten over dit aantal alternatieven. 

Ter illustratie kunnen de performanties geïllustreerd worden voor een volledige doorrekening van 

het vraagmodel voor personen voor een strategische toepassing op Vlaanderen voor de basissituatie 

2013. De gehele Belgische populatie met meer dan 11 miljoen personen wordt hier aangepakt, 

opgedeeld in 4.098 binnenlandse zones, weliswaar beduidend ruwer en hoger geaggregeerd in 

Wallonië. Op een 64-bit Windows-platform met gebruik van 16 rekeneenheden en een gemiddelde 

kloksnelheid voor elk van deze processoren, vraagt de doorrekening in totaal ongeveer 12 uren. Het 

proces rond tourgeneratie neemt verrassend zo’n 2 uur in beslag, net omdat meervoudige replicaties 

door de conditionele aard van de modelopzet minder efficiënt kunnen uitgevoerd worden. Het 

bestemmingskeuzemodel dat het breedste keuzeproces met de meeste alternatieven moet 

uitvoeren, neemt ongeveer 9 uren in beslag. Initialisatie, tijdstipkeuze en vervoerwijzekeuze lopen 

zeer snel en hebben samen minder dan één uur nodig. Bij praktische implementatie, waarbij typisch 
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enkel vervoerwijzekeuze uitgevoerd wordt, kan het vraagmodel afgewerkt worden binnen 30 

minuten rekentijd. 

Voorgaande prestaties omvatten geen berekening van de LOS-matrices, deze worden door het 

netwerkmodel uitgevoerd, en in praktijk blijken deze processen ook flinke rekentijd nodig te hebben. 

In hetzelfde voorbeeld voor Vlaanderen, waarbij de toedelingen en kostenberekeningen nog steeds 

in Voyager uitgevoerd worden, heeft de mode auto meer dan 7 uren nodig, en de mode OV op zich 2 

uren. Gegeven het feit dat sommige doorrekeningen een iteratief vraag-aanbodproces nodig hebben, 

kunnen totale rekentijden op deze manier hoog oplopen. Typisch bepaalt het aantal zones bij deze 

netwerktoepassingen echter wel in grote mate de rekentijd, dus kleinere modellen met een minder 

groot aantal zones bieden hier betere performanties. 

  



 

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

 

Beleid 21  

4 DEELMODELLEN 

In volgende onderdelen wordt dieper ingegaan op de opzet en toepassing van de diverse 

deelmodellen van het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.1.1. Zoals eerder gesteld 

wordt er technisch een onderscheid gemaakt naar enerzijds het tourgeneratiemodel en anderzijds 

het simultane vervoerwijze/ tijdstip/bestemmingskeuzemodel. In volgende beschrijving wordt een 

verdere opdeling gemaakt die gebaseerd is op de feitelijke implementatie en toepassing in het 

personenmodel. 

Zo wordt het tourgeneratiemodel expliciet opgedeeld naar een onderdeel dat de hoofdtours 

berekend, en een ander onderdeel dat nadien nog de neventours behandelt. 

In het simultane vervoerwijze/tijdstip/bestemmingskeuzemodel wordt op zich dan weer een 

onderscheid gemaakt naar enerzijds een, momenteel rudimentair, model dat de tijdstipselectie 

uitvoert, en anderzijds de simultane beschrijving van de bestemmings- en vervoerwijzekeuze. 

Elke modelbeschrijving rapporteert zowel de modelopzet en –parametrisatie als de specifieke 

technieken gebruikt om de simulatiefout veroorzaakt door de Monte Carlo-loting te beperken, 

aangezien deze onderling nogal afwijken. 

Het vraagmodel voor personenvervoer is geschat op waarnemingen uit het onderzoek 

verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG) en het onderzoek woon-winkelverplaatsingen (OWoWi). De 

gevoeligheid van het reisgedrag van reizigers bijvoorbeeld voor verschillen in reistijd en reiskosten 

wordt primair afgeleid van het OVG en het OWoWi. De tourformatieprocedure is opgenomen in de 

bijlage. Deze voegt OVG records samen tot een tour. 

De rapportage focust op een gemiddelde werkweekdag, maar zoals reeds aangehaald, kan ook een 

gemiddelde weekenddag beschouwd worden in het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 

4.1.1. De schattingen voor een gemiddelde werkweekdag zijn gebaseerd op schattingsdata voor de 

dagen maandag tot en met vrijdag. De schattingen voor een gemiddelde weekenddag zijn voor de 

motieven boodschappen doen en shoppen gebaseerd op schattingsdata van zaterdagen, terwijl de 

overige motieven zowel schattingsdata van zaterdagen als zondagen beschouwen. 

4.1 TOURFREQUENTIEMODEL HOOFDTOURS 

Het tourfrequentiemodel voor hoofdtours gaat de volledige populatie per zone af, en biedt elke 

agent de keuze voor het maken van één of meerdere hoofdtour(s) per verplaatsingsmotief. Invoer 

van dit proces is de volledige beschrijving van de populatie naar personen en gezinnen vanuit de 

binaire persoons- (PSP) en familie- (PSF) bestanden2. Als uitvoer volgt een lijst met alle tours per 

verplaatsingsmotief, geïnventariseerd naar vertrekzone. 

4.1.1 MODELONTWERP 

De modelopzet volgt een binaire logit-formulering onder de vorm van een stop/repeat-model. Per 

motief krijgt de agent, in dit geval elke persoon van de modelpopulatie, een keuze tussen het wel of 

                                                           

2 Alle personen uit de gesimuleerde populatie van de Population Simulator worden bijgehouden in een zogenaamd PSP-bestand. De 
gezinnen zitten in een PSF-bestand.  
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niet maken van een hoofdtour voor dat motief. Indien er gekozen wordt om een hoofdtour te 

maken, wordt dit proces tweemaal herhaald om meerdere hoofdtours op één etmaal voor dat motief 

te kunnen maken. De vorm van dit zogenaamde herhaalmodel is identiek, maar de 

parameterinvulling verschilt. Deze invulling heeft typisch een iets eenvoudigere vorm, aangezien er 

minder observaties voorhanden zijn om het model te schatten.  

Gegeven de binaire logit-vorm, die een discrete ja- of neen-keuze voorstelt, is het aangewezen één 

van de twee alternatieven als nul-alternatief te kiezen. In dit geval wordt het maken van een 

hoofdtour met nul-utiliteit beschouwd. De utiliteit van het niet maken van de tour wordt dan via een 

additieve weging van persoons- en gezinskenmerken berekend. In formulevorm geeft dit: 

𝑉Tour = 0 

𝑉GeenTour = cte + ∑ 𝛽𝑖 ∙ 𝐴𝑖

𝑖=1…𝑘

 

met 𝐴𝑖  de relevante persoons- en gezinskenmerken en 𝛽𝑖 de bijhorende weging. Cte is een motief-

specifieke constante die de informatie bevat rond ontbrekende en foutief gemeten attributen 

(teneinde de correcte marktaandelen te bekomen). De kans op het maken van een hoofdtour komt 

dan neer op volgende verrekening: 

𝑃Tour =
exp(0)

exp(0) + exp(cte + ∑ 𝛽𝑖 ∙ 𝐴𝑖)𝑖=1…𝑘
                                                                                                    

          =  
1

1 + exp(cte+ ∑ 𝛽𝑖 ∙ 𝐴𝑖)𝑖=1…𝑘
 

Wanneer 𝑉GeenTour negatief is, is de exponent ervan kleiner dan 1, en wordt de kans op het maken 

van een tour bijgevolg groter dan 50 procent. Meer veralgemeend, positieve constanten of 𝛽𝑖‘s 

verkleinen de kans op het maken van een hoofdtour. 

Ter illustratie geeft volgend voorbeeld de berekening van de kans op een hoofdtour voor het motief 

werk voor een vrouw tussen de 18 en 25 jaar die werkzaam is, en met hoogst behaalde diploma van 

middelbaar onderwijs: 

𝑉GeenTour =  −0,9093 + 0,1904 ∙ Vrouwelijk − 0,6370 ∙ Leeftijd18−25 + 0,2657 ∙ DiplomaMiddelbaar 

                 =  −1,0902 

𝑃Tour =  
1

1 + exp( − 1,0902)
 

          = 74,8% 

De standaardkans voor het maken van een werktour, gegeven door de cte, komt op 71,2%. Het feit 

dat de persoon vrouwelijk is verlaagt deze kans met ongeveer 4%, terwijl het diploma middelbaar de 

kans verlaagt met 5,7%. Beide kenmerken zorgen voor een kleinere kans op het maken van een 

werktour. Het feit dat de persoon in kwestie tussen 18 en 25 jaar oud is, vergroot de kans echter met 

11,2%. De combinatie van alle kenmerken geeft dan een kans van 74,8%. 

De volledige oplijsting van alle parameters voor alle motieven voor deze modelvorm zijn opgenomen 

in de bijlage. 

Tijdens de schattingen is er op een aantal criteria gelet.   
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 Allereerst wordt aan de hand van een loglikelihood ratio test gekeken of een toevoeging / 

wijziging in de schatting statistisch gezien een verbetering geeft. Dit is echter zeker niet het 

enige criterium.  

Er is bij elke coëfficiënt ook gekeken of deze qua teken en grootte verklaarbaar is. Zodoende 

wordt gecheckt of het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.1.1 op intuïtieve wijze 

reageert op beleidsbeslissingen. Wanneer het teken tegen intuïtief is, is ervoor gekozen te 

onderzoeken welke correlatie de coëfficiënt op pakt en deze dan te vervangen door 

coëfficiënten die meer intuïtieve waardes hebben.   

 Ten tweede zijn er bijvoorbeeld voor de kostenfunctie meerdere versies getest. De 

uiteindelijke kostenfunctie is gekozen op basis van de elasticiteiten van de resulterende 

modellen. Hierbij hebben we het model gekozen met de elasticiteiten die het dichtst bij de 

literatuur aansluiten.  

 Ten derde blijven er soms coëfficiënten in de modellen staan die een t-ratio hebben die lager 

is dan 2. Strikt genomen zijn deze dus niet significant. Voor de betreffende coëfficiënten is er 

ingeschat dat de fout die gemaakt wordt door ze weg te laten groter is (fout 1) dan de 

potentiële fout die gemaakt wordt door de coëfficiënten te laten staan (fout 2). Coëfficiënten 

waar bijvoorbeeld soepeler omgegaan wordt met de t-ratio zijn coëfficiënten die te maken 

hebben met inkomens. Respondenten hebben vaak moeite met het correct invullen van hun 

inkomen, dus de gegevens bevatten mogelijk nogal wat ruis.  Het inkomen is echter een 

belangrijke parameter in verkeersmodellen. We verwachten dat het model gevoelig is voor 

wijzigingen hierin.  

Deze methodiek wordt ook gehanteerd tijdens de schattingen van de overige deelmodellen. 

Het herhaalmodel voor een bepaald motief komt op indien een eerste hoofdtour van dat motief 

gekozen werd. In dat geval wordt een gelijkaardige modelvorm in binaire logit-vorm toegepast. Voor 

alle motieven zijn er in dit herhaalmodel beduidend minder specifieke persoons- of gezinskenmerken 

opgenomen. De schattingsset kan dikwijls geen tot slechts enkele attributen significant kwantificeren 

voor deze tweede of zelfs derde tours van eenzelfde motief op één etmaal. 

Hieronder wordt verder gegaan met voorgaand voorbeeld. Indien de vrouw met een kans van 74,8% 

inderdaad een hoofdtour werk maakt, biedt het herhaalmodel volgende verdere keuze aan voor een 

tweede hoofdtour werk: 

𝑃TweedeTour =
1

1 + exp(2,788)
 

                      = 5,8% 

Het herhaalmodel voor werk heeft enkel een constante, die behoorlijk positief is wat betekent dat de 

kans op het maken van een tweede hoofdtour met motief werk beperkt is tot 5,8%. Het 

herhaalmodel kan voor elk motief nog een tweede keer aangeboden worden in geval de persoon ook 

bij de tweede hoofdtour voor werk een positief resultaat kent, hetgeen betekent dat elke agent per 

motief maximaal drie hoofdtours kan maken. 

De parameters voor de herhaalmodellen van alle motieven worden ook in de bijlagen opgenomen. 

De keuze van een hoofdtour voor een bepaald motief beïnvloedt op geen enkele wijze het 

voorkomen of aantal hoofdtours voor andere motieven. Het is echter duidelijk dat de twee 

werkgebonden motieven wél conditioneel werken. Deze tours kunnen enkel opkomen indien de 

agent, actief of niet, eerst een hoofdtour voor het motief werk maakt. Wanneer dit het geval is, 
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komen de werkgebonden tours op een gelijkaardige manier op, met telkens eerst een keuzemodel 

voor de eerste hoofdtour, en vervolgens de kans op twee bijkomende hoofdtours. 

4.1.2 SELECTIE 

De overgang van de per agent berekende kans voor het maken van een hoofdtour voor een bepaald 

motief naar het daadwerkelijk wel of niet maken van deze hoofdtour gebeurt aan de hand van een 

Monte Carlo-simulatie. Bij de binaire keuzes in het tourfrequentiemodel vormt de kans op het maken 

van de tour op zich meteen de noodzakelijke cumulatieve distributiefunctie. Een willekeurige loting 

uit de uniforme verdeling U(0,1) kan uitgezet worden tegen de berekende waarschijnlijkheid. Is deze 

loting kleiner of gelijk aan deze kans, dan wordt de tour gemaakt, in het andere geval niet. 

In voorgaand voorbeeld waarbij een vrouw 74,8% kans heeft op het maken van een hoofdtour voor 

het motief werk zal bijvoorbeeld een loting met waarde 0,27 resulteren in een werktour, een loting 

van 0,85 niet.  

Meervoudige lotingen zullen resulteren in een goede benadering van de opgegeven 

waarschijnlijkheden. Bij 1.000 lotingen zal de vrouw in voorgaand voorbeeld rond de 748 werktours 

maken. Dit betreft dus een gemiddeld correct resultaat, hetgeen in het voorliggende discrete 

raamwerk dan geen wel- of niet-keuze is. De denkoefening kan daarom ook vanuit een andere 

invalshoek benaderd worden: ook over meervoudige agenten heen zullen alle keuzes samen 

neerkomen op de verwachte kansverdeling: indien voor 1.000 vrouwen telkens éénmaal de ja-neen-

keuze gemaakt wordt, zullen er rond de 748 vrouwen zijn die wél een werktour, en 252 vrouwen die 

geen werktour, maken. De finale uitkomst is in beide gevallen identiek, maar de tweede benadering 

heeft wel de eigenschap dat alle uitkomsten volledig discreet zijn. 

Deze laatste invalshoek wordt gebruikt om de nodige nuancering in te brengen. In een gebied of 

zone zijn normaliter nooit 1.000 volledig identieke agenten beschikbaar, waardoor hun individuele 

kansen en waarschijnlijkheden niet in lijn liggen. Bovendien is het meer dan plausibel dat 1.000 

lotingen over een bepaalde kans niet volledig exact de verwachte uitkomst biedt, maar enkele 

procentpunten zal variëren. Om die reden worden er per agent toch meerdere lotingen, of 

replicaties, uitgevoerd. Dit biedt een bredere set aan mogelijke discrete resultaten, waarvan er kan 

verwacht worden dat er minstens één replicatie over een groep heen exact de juiste verdeling 

uitkomt. 

Praktisch wordt per zone per motief gecontroleerd of het aantal bekomen tours voor een bepaalde 

replicatie exact uitkomt op de verwachte waarschijnlijkheid. Deze verwachte uitkomst wordt tijdens 

het behandelen van alle agenten in een bepaalde zone exact berekend door voor elke agent de 

precieze kansen te sommeren. In voorgaand voorbeeld worden voor de vrouw in haar woonzone 

voor het motief werk 0,748 ∙ (1 +  0,058 +  0,058²)  =  0,794  werktours ingeschreven. Het 

uiteindelijke totaal voor motief werk voor deze zone is dan het exacte aantal werktours dat er in deze 

zone moeten vertrekken. Deze waarde kan afgerond worden naar een geheel getal, en is vanaf dan 

een richtwaarde waarnaar de verschillende replicaties werken. Elke replicatie geeft over alle agenten 

heen een set van mogelijke discrete uitkomsten, waarvan de som van het aantal werktours inherent 

een geheel getal is. Eén van deze replicaties sluit volledig, dan wel het dichtst, bij de verwachte 

afgeronde uitkomst aan. Deze replicatie wordt dan weerhouden voor de onderzochte zone en 

motief, de andere replicaties worden verworpen. 
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In de praktijk blijkt dat 200 tot 250 replicaties in het ontwikkelde raamwerk normaliter een 

voldoende ruime set aan replicaties bieden waarbinnen minstens één replicatie volledig aansluit bij 

het verwachte aantal. Onderstaande tabel illustreert een technisch rapport van deze 

selectieprocedure voor het tourfrequentiemodel voor hoofdtours voor een bepaalde zone: 

 
Tabel 7: Technisch rapport selectieprocedure tourfrequentiemodel voor hoofdtours 

Voor het motief werk voor actieve volwassenen wordt op basis van de gesommeerde utiliteit over 

alle agenten heen gesteld dat er exact 679,17 werktours moeten resulteren. Afgerond naar het 

dichtstbijzijnde discrete resultaat komt dit neer op 679 werktours. In totaal werden voor alle agenten 

in deze zone 250 replicaties of lotingen uitgevoerd. In de rijen, wordt per replicatie opgeteld op 

hoeveel discreet getrokken werktours elke afzonderlijke replicatie uitkomt. Duidelijk te zien is dat de 

afzonderlijke uitkomsten rond dit aantal variëren, met af en toe uitschieters naar 652 of 716. 

Replicatie 2 heeft echter meteen het gewenste resultaat van 679 werktours, en zal voor deze zone 

voor het motief werk weerhouden worden. De resulterende fout, zijnde de simulatiefout ten gevolge 

van loting én het feit dat de uitkomst inherent discreet moet zijn, kan dan becijferd worden op 0,17 

tours. Voor alle 15 motieven wordt een replicatie gevonden die zo dicht mogelijk bij het verwachte 

gehele getal aansluit. In dit geval is de maximale simulatiefout dan ook telkens kleiner dan 0,5, en ligt 

dit enkel aan het feit dat er afgerond moet worden naar discrete uitkomsten. Alle 15 motieven 

komen trouwens binnen de 100 replicaties aan één replicatie die precies goed uitkomt, de helft vindt 

dit zelfs binnen de eerste 10 replicaties. Ter controle wordt ook het gemiddelde over de replicaties 

gerapporteerd. Opvallend is dat dit gemiddelde meestal aansluit bij de precies berekende verwachte 

uitkomst, wat illustreert dat bij voldoende replicaties de gemiddelde uitkomst neigt naar de 

verwachte uitkomst. Nochtans is dit niet overal het geval. Voor het motief werk voor actieve 

personen zou de gemiddelde uitkomst in discrete vorm naar 680 wijzen, wat niet volledig correct is. 

In dit geval is het duidelijk dat 250 replicaties op zich nog niet voldoende zijn om een juist beeld te 

vormen, wat aantoont dat de ontwikkelde techniek met verrekening van de verwachte uitkomst 

cruciaal is. 

4.1.3 PERSOONDETAILS 

Gegeven het feit dat het vervoerwijze/tijdstip/bestemmingskeuzemodel direct werkt met deze tours 

als agent, moeten de relevante persoons- en gezinskenmerken ook als uitvoer bewaard worden. De 

populatie wordt opgedeeld in 160 klassen, waarbinnen alle agenten in dezelfde klasse identiek 

dezelfde kenmerken hebben. Dit is gestratificeerd naar de benodigde persoons- en gezinskenmerken 

Zone x Werk Actief Werk NietActief Zakelijk Educatie Winkelen Shoppen Recreatief Overige K. School K. Winkel K. Shoppen K. Recreatief K. Overige WB. Zakelijk WB. Overige

Verwachte uitkomst 679.17 13.98 77.38 51.04 211.39 58.8 394.97 454.68 274.29 6.89 2.99 53.8 13.72 32.33 31.97

Gemiddeld #tours 679.86 13.71 76.57 50.13 210.85 58.97 393.94 456.77 274.25 6.93 2.95 54.63 18.26 32.71 32.14

Geselecteerde iteratie 2 1 51 17 2 56 50 100 68 10 2 4 9 33 44
Afwijking tegen verwacht 0.17 0.02 0.38 0.04 0.39 0.2 0.03 0.32 0.29 0.11 0.01 0.2 0.28 0.33 0.03

Iteratie 1 #tours 681 14 82 51 221 52 402 437 290 4 5 59 11 16 18

Iteratie 2 #tours 679 16 51 46 211 66 421 471 281 5 3 38 14 18 21

Iteratie 3 #tours 667 17 88 62 209 50 397 485 262 10 2 57 21 23 17

Iteratie 4 #tours 676 9 81 51 216 49 406 438 278 6 3 54 13 27 23

Iteratie 5 #tours 678 10 73 52 181 57 407 518 277 4 1 53 19 26 28

Iteratie 6 #tours 680 10 72 43 171 53 416 449 284 8 1 55 17 22 12

Iteratie 7 #tours 692 19 78 51 199 49 393 452 268 8 3 55 24 31 19

Iteratie 8 #tours 675 9 67 53 231 52 360 462 277 5 2 74 20 23 23

Iteratie 9 #tours 660 5 74 44 207 64 427 420 268 4 3 59 14 26 31

Iteratie 10 #tours 665 12 74 49 209 70 402 460 277 7 4 51 17 22 24

Iteratie 11 #tours 660 6 73 51 201 64 373 453 283 5 4 63 17 29 23

Iteratie 12 #tours 666 17 81 40 218 55 395 431 295 6 1 56 21 22 22

Iteratie 13 #tours 682 13 80 42 211 66 379 472 270 5 2 62 13 18 21

Iteratie 14 #tours 652 15 70 42 208 60 396 501 280 3 3 55 25 28 30

Iteratie 15 #tours 673 18 91 53 201 61 370 447 259 2 6 52 18 24 20

…

Iteratie 248 #tours 676 9 79 56 210 52 369 458 274 6 1 45 15 30 34

Iteratie 249 #tours 716 12 89 71 221 64 397 422 286 12 3 68 17 35 49
Iteratie 250 #tours 690 11 78 53 199 70 368 465 282 8 2 69 18 28 35
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in het vervoerwijze/tijdstip/bestemmingskeuzemodel (en onmogelijke combinaties worden 

geschrapt). In de volgende tabel worden de afzonderlijke attributen, met hun mogelijke invulling, 

opgelijst: 

  
Tabel 8: Attributen persoondetails 

De eventuele hoofdtours die bewaard worden, krijgen een index van de klasse mee. Op die manier 

kunnen verdere processen op een snellere manier de juiste stratificaties gebruiken. 

Ter aanvulling wordt ook de unieke persoonsidentificatie opgeslagen, om op die manier bij verdere 

verrekening eenvoudig opnieuw te kunnen beschikken over alle details. 

4.2 TOURFREQUENTIEMODEL NEVENTOURS 

Na de opmaak van de hoofdtours worden deze op hun beurt per zone afgegaan naar mogelijkheid 

tot het aandoen van een neventour binnen de totale hoofdtour. Hier is de omschakeling van persoon 

naar hoofdtour als beslissingsnemer dus al gemaakt. Enkel personen met een hoofdtour kunnen in 

die hoofdtour nog nevenactiviteiten opnemen. 

Invoer van dit proces is de lijst met hoofdtours zoals aangereikt uit het voorgaande deelmodel, 

geïnventariseerd per herkomstzone. Uitvoer van dit proces biedt dezelfde oplijsting, waarbij vanaf nu 

de hoofdtours informatie krijgen rond aantal en type neventours voor zowel de heen- als de 

terugrichting. 

4.2.1 MODELONTWERP 

De opzet hier is een klassiek multinomiaal logit (MNL)-model, waarbij alle mogelijke neventours, 

inclusief het niet maken van een neventour, als alternatieven naast elkaar uitgezet worden. 

Zoals eerder aangehaald, kunnen enkel huisgebonden hoofdtours door volwassenen een neventour 

in heen- en/of terugrichting krijgen, de werkgebonden tours en tours gemaakt door kinderen worden 

daarom niet aan dit tourfrequentiemodel voor neventours door gegeven. 

Daarnaast worden de mogelijke motieven iets vereenvoudigd naar motieven voor nevenactiviteiten 

rond werk, zakelijk, educatie, winkel, recreatie en overige. Samen met het nul-alternatief (geen 

neventour) komt dit op zeven discrete alternatieven. Grafisch voorgesteld als volgt: 

 

Kenmerk Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

Geslacht Man Vrouw

Occupatie Actief Gepensioneerd Student Overige

Aantal auto's 0 1 2 of meer

Bedrijfswagen Ja Neen

Leeftijdsklasse Jong Oud *Voor volwassenen grens  op 26, voor kinderen op 12

Inkomen Laag Gemiddeld of hoger

Huisgebonden hoofdtour volwassenen

0-Geen 1-Werk 2-Zakelijk 3-Educatie 4-Winkel 5-Recreatie 6-OverigeNeventour:
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Neventours voor de heen- dan wel terugrichting worden apart gemodelleerd, om op die manier 

andere gevoeligheden te kunnen opnemen. Daarnaast wordt er steeds een afhankelijkheid gelegd 

naar het motief van de hoofdtour aangezien net hier een belangrijke impact is op combinaties van 

activiteiten in één huisgebonden tour. 

De overkoepelende logit-formulering is wel degelijk generiek, en volgt op zich géén andere vorm 

geconditioneerd op het type van de hoofdtour. Er wordt gekozen om deze informatie als een 

kenmerk zelf in de logit-formulering toe te voegen, waardoor er in praktijk een grotere steekproef 

kan overgehouden worden om de parameters van het tourgeneratiemodel voor neventours te 

schatten. 

In formulevorm, met motief-index voor de neventour niet opgenomen: 

𝑉GeenNevenTour:0 = 0 

𝑉NevenTour:1−6 =  cte +  ∑ 𝛽𝑖 ∙ 𝐴𝑖 + ∑ 𝛾𝑛∙ HTn

𝑛=1…𝑝𝑖=1…𝑘

 

met nevenmotief-specifieke constante cte, 𝐴𝑖  zijnde de relevante persoons- en gezinskenmerken en 

𝛽𝑖 de bijhorende weging, en HTn en bijhorende wegingen 𝛾𝑛 een verwijzing naar het motief van de 

hoofdtour, waarvan logischerwijze altijd slechts één attribuut kan opkomen. 

De kans op het maken van een neventour van een bepaald type 𝑥 komt dan neer op volgende 

verrekening: 

𝑃NevenTour:𝑥 =
exp(𝑉𝑥)

∑ exp(𝑉𝑖)𝑖=0…6
 

                      =  
exp(𝑉𝑥)

1 + ∑ exp(𝑉𝑖)𝑖=1…6
 

Gegeven de multinomiale vorm gaat dit model verder dan de binaire keuze tussen wel of geen 

neventour. Zes van de zeven alternatieven stellen zelf een neventour voor. De som van deze zes 

utiliteiten kan bijgevolg gezien worden als de waarschijnlijkheid op het maken van een neventour. Op 

welk van de zes samenstellende alternatieven de loting valt, bepaalt het motief van de neventour. 

Indien een neventour met eender welk motief gemaakt wordt, wordt het neventourmodel nogmaals 

aangeboden om zo ook een tweede neventour, in dezelfde richting binnen de hoofdtour, te kunnen 

maken. De aanpak en vorm van deze functie voor een tweede neventour is identiek, maar de 

parameters variëren in dit geval en het model is identiek voor de heen- en terugrichting. De meeste 

persoons- en gezinskenmerken verdwijnen in het schattingsproces omwille van het kleine aantal 

observaties met een tweede neventour. De verwijzingen naar de motieven van de hoofdtour én 

reeds gekozen eerste neventour krijgen een grote rol. 

In geval de hoofdtour het motief zakelijke verplaatsing heeft, én er reeds twee neventours uitgeloot 

werden, kan het neventourmodel nog een derde keer aangeboden worden. In dit geval worden 

opnieuw de parameters van het tweede neventourmodel gebruikt. 

Volgend voorbeeld verduidelijkt de werking en vertrekt bij dezelfde vrouw uit het voorgaande deel 

rond de hoofdtours. Verdere kenmerken zijn dat ze deel uitmaakt van een gezin met een maandelijks 

inkomen tussen de 3.000 en 4.000 EUR. Stel dat deze persoon een hoofdtour met motief werk 
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maakt, dan kunnen voor volgende alternatieve neventours voor de heenrichting de utiliteiten 

worden berekend: 

UGeenNeventour  =  exp(0)  =  1 

UNevenTour:Werk  =  exp(−5,39 +  0,6145 ∙ Inkomen3.000−4.000  +  1,514 ∙ HTWerk) =  0,038 

UNevenTour:Zakelijk  =  exp(−4,073 –  0,7576 ∙ Vrouwelijk)  =  0,008 

UNevenTour:Educatie  =  exp(−6,686)  =  0,001 

UNevenTour:Winkel  =  exp(−4,505 +  0,2818 ∙ Vrouwelijk)  =  0,015 

UNevenTour:Recreatie  =  exp(−4,936)  =  0,007 

UNevenTour:Overige  =  exp(−2,811 −  0,2859 ∙ Werkzaam –  0,8188 ∙ Leeftijd18−25  +  

                                          0,3043 ∙ Auto2  +  0,3359 ∙ Vrouwelijk)  =  0,038 

Voor sommige alternatieven komt enkel de alternatief specifieke constante op. Bij andere treden de 

persoons- en gezinskenmerken in actie. Voor de neventour voor motief werk speelt de hoofdtour 

met motief werk een positieve rol bij de utiliteit. Duidelijk te zien is dat de alternatief specifieke 

constanten van de zes alternatieven die naar een neventour leiden, significant negatief zijn. Dit duidt 

op een standaard lage waarschijnlijkheid voor het maken van een neventour in de heenrichting van 

de hoofdtour. Opvallend is ook dat het feit dat de agent vrouwelijk is negatief bijdraagt aan de 

waarschijnlijkheid voor het maken van een neventour met motief zakelijk, maar wel positief is voor 

de kans op het maken van een neventour met motief winkel of overige. De totale utiliteit voor deze 

agent wordt gevormd door de som van de zeven aparte utiliteiten en bedraagt 1,107. Dit leidt tot 

volgende respectievelijke kansen: 

𝑃GeenNeventour =  1 / 1,107 =  90,3% 

𝑃NevenTour:Werk  =  0,038 / 1,107 =  3,5% 

𝑃NevenTour:Zakelijk  =  0,008 / 1,107 =  0,7% 

𝑃NevenTour:Educatie =  0,001 / 1,107 =  0,1% 

𝑃NevenTour:Winkel  =  0,015 / 1,107 =  1,3% 

𝑃NevenTour:Recreatie  =  0,007 / 1,107 =  0,6% 

𝑃NevenTour:Overige  =  0,038 / 1,107 =  3,5% 

De vrouw in kwestie heeft slechts een kans van net geen 10 procent om een neventour te maken, 

waarbij er op zich een grootste waarschijnlijkheid van 3,5 procent is dat deze voor het motief werk 

dan wel overige zal zijn. 

Dezelfde oefening voor de terugrichting van de hoofdtour voor werk resulteert in grotere 

waarschijnlijkheden voor een neventour. In 74 procent van de gevallen zal de vrouw rechtstreeks 

naar huis rijden. Maar ze heeft ook een waarschijnlijkheid van 8,5 procent dat ze een neventour voor 

motief overige zal doen, en 7,1 procent voor het motief winkelen. 

De volledige beschrijving van alle parameters voor tourgeneratiemodel voor de eerste neventour is 

opgenomen in de bijlage. 
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Gelijkaardig kan de oefening verder bekeken worden voor een tweede neventour, indien de vrouw 

ook een eerste neventour maakte voor de heen- dan wel terugrichting. Opvallend is dat de 

alternatief specifieke constantes voor de neventour-alternatieven een redelijk volume hebben 

waardoor de waarschijnlijkheid voor een tweede, of eventueel derde, neventour op zich hoger liggen 

dan de waarschijnlijkheid voor een eerste neventour. Wel moet hier in het achterhoofd gehouden 

worden dat deze tweede of derde neventour zelf geconditioneerd is door het bestaan van een eerste 

neventour. Dus het aantal tweede of derde neventours zal aanzienlijk kleiner uitvallen. 

Stel dat de vrouw een neventour maakte voor het motief winkel in de terugrichting, dan worden 

volgende utiliteiten berekend: 

𝑈GeenNeventour  =  exp(0)  =  1 

𝑈NevenTour:Werk  =  exp(−4,009)  =  0,018 

𝑈NevenTour:Zakelijk

=  exp(−0,1311 –  0,515 ∙ Vrouwelijk –  1,473 ∙ Leeftijd18−25 –  2,237 ∙ NTWinkel)

=  0,013 

𝑈NevenTour:Educatie  =  exp(−6,921 +  2,682 ∙ NTWinkel)  =  0,014 

𝑈NevenTour:Winkel  =  exp(−2,376 +  0,6423 ∙ Vrouwelijk)  =  0,177 

𝑈NevenTour:Recreatie  =  exp(−2,189)  =  0,112 

𝑈NevenTour:Overige  =  exp(−3,024)  =  0,049  

Relatieve uitzetting van de utiliteiten van de verschillende alternatieven komt vervolgens uit op een 

kans van 72,3 procent dat er geen secundaire neventour volgt, maar ook van 12,8 procent dat er 

toch nog aansluitend een tweede neventour voor het motief winkel volgt. Net het feit dat de eerste 

neventour op de terugrichting van de werktour zelf ook motief winkel heeft, vergroot de 

waarschijnlijkheid op een extra winkel-neventour. 

4.2.2 SELECTIE 

Vanuit de berekende waarschijnlijkheden worden opnieuw discrete neventours geloot, waarbij 

meervoudige replicaties uitgevoerd worden om een plausibele set aan mogelijke uitkomsten en 

resultaten te bekomen. De berekende waarschijnlijkheden zelf worden opnieuw per zone en per 

motief bijgehouden en dienen als beschrijving van de werkelijke verwachte uitkomst. 

De gebruikte selectietechniek is identiek aan diegene gehanteerd bij de hoofdtours: per zone wordt 

per motief gecontroleerd welke replicatie het beste aansluit bij het verwachte aantal eerste, tweede 

en derde neventours in zowel heen- als terugrichting. 

Deze methodiek heeft echter subtiele uitgangspunten die relevant zijn. Inherent worden de 

resultaten van het tourgeneratiemodel voor hoofdtours zelf discreet aangewend, en niet met 

fracties. Het selectieproces is dan ook niet simultaan voor hoofd- en neventours, maar verloopt 

sequentieel aangezien net de resultaten rond de hoofdtours het startpunt vormen van het 

neventourmodel. Verder kan de selectie van meest plausibele replicatie niet apart per motief 

gebeuren, aangezien de neventours elkaar conditioneren. Er wordt wel degelijk gecontroleerd naar 

motief apart, maar de keuze voor selectiereplicatie loopt over de motieven heen. Bij het 

hoofdtourmodel, waar geen onderlinge interactie tussen de hoofdtours is, kan wél een aparte 
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replicatie gekozen worden per motief. Gevolg hiervan is dat er een grotere variatie op uitkomsten in 

de neventours ontstaat, net omdat één specifieke replicatie alle eerste, tweede en derde neventours 

in heen- én terugrichting moet correct krijgen. In de praktijk zullen de afwijkingen beperkt blijven 

omwille van de relatief lagere waarschijnlijkheid voor het maken van neventours. Typisch volstaan 

dan ook voor dit onderdeel tussen de 200 en 300 replicaties om een robuuste uitkomst te bekomen. 

4.3 TIJDSTIPKEUZEMODEL 

Het tijdstipkeuzemodel verrijkt elke hoofdtour met een tijdstip voor de heenrit en een tijdstip voor 

de terugrit. De eventueel berekende neventours zelf krijgen geen tijdstip toegekend. Deze horen per 

definitie ofwel bij de heen- ofwel bij de terugrit. 

In deze fase is de toepassing volledig overgeschakeld naar de hoofdtour als basisobject, waarbij de 

relevante kenmerken van de persoon als referentie meegenomen worden. In deze context wordt 

verder onderscheid gemaakt naar 12 motieven, waarbij bepaalde motieven uit het 

tourgeneratiemodel gecombineerd worden: 

 Huisgebonden tours: 

o Voor volwassenen: 

• Werk; 

• Zakelijk; 

• Educatie; 

• Winkelen: boodschappen doen; 

• Winkelen: shoppen; 

• Recreatief-sociaal bezoek; 

• Overig; 

o Voor kinderen: 

• School; 

• Winkelen; 

• Overig; 

 Werkgebonden tours: 

o Zakelijk; 

o Overig. 

De volledige opzet van het simultane vervoerwijze/tijdstip/bestemmingskeuzemodel laat toe om de 

volledige keuze naar periode, bestemming en vervoerwijze in één volledige formulering uit te werken 

en toe te passen. In de praktijk wordt echter geopteerd om de berekeningen gescheiden vorm te 

geven. Dit zorgt voor de nodige flexibiliteit in toepassing van de aparte keuzemodellen en geeft meer 

inzicht in de simulatiefout die optreedt in het Monte Carlo simulatie traject. In deze praktische 

benadering wordt de tijdstipverdeling naar voor geschoven, aangezien ze het meest eenvoudig kan 

losgekoppeld worden van de gecombineerde beschrijving van het 

bestemmings/vervoerwijzekeuzemodel. 

4.3.1 MODELONTWERP 

De tijdstipverdeling volgt een tweezijdige distributie voor respectievelijk het tijdstip van de heen- en 

de terugrit van de hoofdtour. Het betreft een eenvoudig ratiomodel. Deze verdelingen worden 
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opgebouwd per motief, maar nemen géén persoons- of gezinskenmerken mee, noch informatie rond 

bereikbaarheid die kan variëren over de uren van de dag.  

Gegeven het feit dat er elf onderscheiden modelperiodes zijn in het gemodelleerde etmaal, 

resulteert dit in 121 mogelijkheden voor de gehele hoofdtour. In theorie zijn alle mogelijke 

combinaties inzak tijdstipkeuze heen en terug mogelijk, waarbij periodes terug die voor de periode 

heen vallen in feite duiden op een tour die in opeenvolgende dagen vertrekken en terugkomen. Het 

tourbestand vanuit de OVG’s dat gehanteerd wordt voor de afleiding van alle parameters, bevat 

hierrond echter niet altijd de nodige data. Om die reden worden geobserveerde tours die een tijdstip 

voor de terugrit hebben dat vroeger ligt dan het tijdstip voor de heenrit, beschouwd terug te keren in 

de nachtperiode aansluitend aan het etmaal waarin de heenrit valt. Dit betekent dat het mogelijk is 

dat hoofdtours overgaan naar de volgende dag voor de terugrit, maar dat deze terugrit valt in de 

eerste periode van de volgende dag. Hierdoor zijn van de 121 theoretisch mogelijke combinaties per 

definitie 45 combinaties niet mogelijk. De overige 76 mogelijke combinaties van tijdstip heen en 

terug krijgen wel een waarschijnlijkheid van voorkomen. 

De tweezijdige tabellen rond deze tijdstipverdeling van de hoofdtours worden vorm gegeven in 

aparte vertrek-aankomstmatrices per motief, met in de rijen het tijdstip van de heenrit en in de 

kolommen het tijdstip van de terugrit van de hoofdtour. Ter illustratie volgt onderstaand deze 

procentuele verdeling voor het motief werk: 

 
Tabel 9: Voorbeeld tijdstipverdeling motief werk 

In de rij- en kolomlabels wordt de modelperiode omschreven. Deze bevat steeds het beginuur en 

loopt tot aan maar niet met het einduur. Voor het motief werk wordt de grootste cel gevormd voor 

de hoofdtour met heenrit tussen 7 en 8 en de terugrit tussen 17 en 18. Deze combinatie heeft een 

waarschijnlijkheid van 9,56 procent. In de applicatie wordt voor elke hoofdtour een loting uitgevoerd 

over deze waarschijnlijkheden van elke aparte tijdscombinatie, en wordt geen automatische kruising 

gemaakt naar de aparte marginale verdeling voor tijdstip van heen- en terugrit. Onderstaande figuur 

toont deze marginalen van de tweezijdige tabel.  

1-WERK [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.08 0.04 0.08 0.08 0.04 3.49 0.68 0.76 0.32 0.40 0.40 6.39

[6,7) 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 1.93 2.49 4.22 1.89 1.08 1.29 13.13

[7,8) 0.08 0.00 0.04 0.08 0.16 5.98 1.93 9.52 9.56 4.06 2.89 34.30

[8,9) 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04 5.78 0.92 2.57 6.35 4.70 2.81 23.25

[9,10) 0.16 0.00 0.00 0.00 0.04 0.88 0.32 0.40 0.28 1.45 1.77 5.30

[10,15) 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.60 1.53 2.25 1.85 5.54 12.85

[15,16) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.24 0.12 0.36 0.84

[16,17) 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.32 0.56

[17,18) 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.08 0.76 0.96

[18,19) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.36 0.48
[19,24) 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 1.93

Totaal 1.29 0.08 0.16 0.24 0.32 18.80 6.99 19.08 20.96 13.86 18.23 100.00
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Figuur 6: Voorbeeld tijdstipverdeling motief werk 

De gekende patronen rond vertrek heen in ochtend en vertrek terug naar huis in de avondperiode 

zijn duidelijk waar te nemen. Ook is de omslag in de middagperiode duidelijk te zien. Hier komen 

zowel heen- als terugrichting relatief sterker uit. 

De volledige tabellen voor alle twaalf beschouwde motieven zijn opgenomen in de bijlage. 

4.3.2 SELECTIE 

Gelijkaardig aan het tourgeneratiemodel worden ook bij de tijdstipverdeling meervoudige replicaties 

getrokken. Voor elke tour wordt een tijdstipcombinatie voor de heen- en terugrit geloot. Voor elke 

zone met een vooraf bekend aantal tours per motief uit het tourgeneratiemodel kan berekend 

worden hoeveel tours per motief naar tijdstipcombinatie verdeeld moeten worden. Deze totalen 

vormen vervolgens de streefwaarden waarnaar de discrete replicaties moeten richten. Gegeven de 

76 mogelijke combinaties per motief, en de in vergelijking meestal kleine aantallen hoofdtours per 

motief per zone, is een absoluut identieke replicatie onmogelijk te vinden. Om die reden wordt 

gelijkenis van elke replicatie met de verwachte verdeling een score gegeven, vertrekkende van de 

sommatie van gekwadrateerde afwijking van de 76 mogelijke alternatieve uitkomsten. Deze score 

per zone per motief dient zo laag mogelijk te zijn om ideaal aan te sluiten. In formulevorm wordt 

volgende afwijking gemeten (de indexering naar motief wordt achterwege gelaten): 

𝑆𝐸rep =  ∑ ∑ (𝑛rep − 𝑛exp)
2

𝑝𝑡=1…11𝑝ℎ=1…11

 

met indices 𝑝ℎ en 𝑝𝑡 ingevuld door de respectievelijke modelperiodes heen en terug, 𝑛rep het aantal 

tours in deze tijdstipcombinatie voor de onderzochte replicatie, en 𝑛exp het aantal tours in de 

bewuste tijdstipcombinatie zoals fractioneel berekend. Dit verwachte aantal tours is gelijk aan: 

𝑛exp = 𝑁 ∙ 𝑃[𝑝ℎ,𝑝𝑡] 

met 𝑁 gelijk aan het totaal aantal tours voor het gegeven motief over een etmaal en 𝑃[𝑝ℎ,𝑝𝑡] de 

fractionele kans voor het maken van een tour met vertrektijdstip 𝑝ℎ en terugkeertijdstip 𝑝𝑡, zoals 

weergegeven in de ratiotabellen. 
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Hoofdtour met gekend tijdstip heen en terug

Zone 1
Bestuurder

MD:
Zone 1

Passagier
Zone 1
Trein

Zone 1
BTM

Zone 1
Fiets

Zone 1
TeVoet

Zone 2
Bestuurder

Zone 2
Passagier

Zone 2
Trein

Zone 2
BTM

Zone 2
Fiets

Zone n
BTM

Zone n
Fiets

Zone n
TeVoet

… … … … …

De replicatie met de kleinste afwijking 𝑆𝐸 sluit het best aan bij de verwachte uitkomst en de 

resultaten ervan worden voor het bewuste motief weerhouden voor verrijking van de tours voor dit 

motief vanuit de onderzochte zone. 

Gegeven de meestal kleine fracties en het aantal tours per motief, zijn er een ruim aantal replicaties 

nodig om een replicatie te vinden met een voldoende kleine afwijking. In praktijk wordt een goede 

stabiliteit bekomen met 2.000 tot 3.000 replicaties. 

4.4 BESTEMMINGS- EN VERVOERWIJZEKEUZEMODEL 

Het gecombineerde bestemmings- en vervoerwijzekeuzemodel behandelt alle hoofdtours vanuit een 

bepaalde zone en vult deze aan met een bestemming en een vervoerwijze. De bestemming wordt 

geselecteerd uit de aangeboden zonering. De vervoerwijze wordt gekozen uit de zes opgenomen 

modi. Hiertoe wordt informatie gebruikt rond alle mogelijke socio-demografische kenmerken van alle 

mogelijke bestemmingszones om hun attractiviteit te becijferen, alsook alle reistijden en –kosten 

voor de beschouwde modi om die bestemmingen te bereiken, opgegeven in de aangereikte LOS-

matrices uit het netwerkmodel. Daarnaast worden per hoofdtour ook de persoons- en 

gezinskenmerken ingeschoven om een betere gevoeligheid voor heterogeniteit in smaak en 

perceptie in kaart te brengen. 

Het resultaat van dit proces bevat voor elke tour, met inbegrip van neventours, de bestemming en 

vervoerwijze, en de tijdstippen voor de heen- en terugrit die in een eerder proces reeds ingevuld 

waren. Dit resultaat kan vervolgens bevraagd worden naar alle mogelijke analyses, over alle 

mogelijke dimensies en aggregaties. 

4.4.1 MODELONTWERP 

De formulering van het gecombineerde bestemmings- en vervoerwijzekeuzemodel volgt een volledig 

multinomiale beschrijving waarbij alle mogelijke combinaties naar bestemming en vervoerwijze 

aangeboden worden, zonder enige vorm van hiërarchie. Grafisch kan dit voorgesteld worden als 

volgt: 

 

Elke hoofdtour krijgt dus een uitgebreide alternatievenset voorgeschoteld. Het aantal in de 

alternatievenset is gelijk aan het product van het aantal zones n met het aantal modi, zijnde 6. Voor 

elk alternatief wordt een utiliteit gedefinieerd, die een waardering geeft voor de aantrekkelijkheid 

van dat alternatief. De utiliteit ziet er in formulevorm als volgt uit (omwille van de leesbaarheid 

wordt de indexering naar het motief van de hoofdtour niet opgenomen in de formule): 

𝑈𝑑=1…𝑛,𝑚=1…6 = (∑ Size𝑑,𝑞

1…𝑞

) ∙ exp (cte𝑚 + ∑ 𝛽𝑙∙LOS𝑙,𝑑 + ∑ 𝛾𝑚,𝑝 ∙ 𝐾 + ∑ 𝜇𝑑

𝑟=1…𝑡𝑝=1…𝑘𝑙=1…𝑠

∙ 𝑍𝑚,𝑑) ∙ 𝐴𝑚,𝑑 

Een eerste onderdeel van de utiliteit is afhankelijk van een combinatie van zonale attractievariabelen 

(sizevariabelen). Deze stellen de ruimtelijke invulling van de bestemmingszone voor. Voor het motief 
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werk is dit bijvoorbeeld het aantal arbeidsplaatsen in de zone. Ook andere ruimtelijke kenmerken zijn 

relevant voor de overige motieven, zoals aantal inwoners, aantal arbeidsplaatsen in een bepaalde 

sector, aantal schoolplaatsen naar type, … Dit ruimtelijke aspect is onafhankelijk van de vervoerwijze. 

Voor elke zone wordt dit onderdeel dan ook zes maal identiek ingeschoven, namelijk voor elke 

vervoerwijze. 

Een ander belangrijk onderdeel betreft de LOS-invulling die de bereikbaarheid van de zone voor één 

van de zes modi voorstelt. Op zich kan dit een weging zijn van reistijd- en kost. Deze kan al naar 

gelang de kenmerken van de persoon die de tour maakt op een andere manier samengesteld 

worden. Zo zullen bijvoorbeeld studenten de ticketkosten van trein op een andere manier 

percipiëren dan volwassenen met een hoog inkomen. Dit onderdeel is logischerwijze afhankelijk van 

de mode, maar ook van de bestemming en de persoons- en gezinskenmerken. 

Een derde onderdeel kijkt naar de directe persoons- en gezinskenmerken en hun interactie met de 

mode of bestemming van het alternatief. Zo zullen bijvoorbeeld vrouwen voor bepaalde motieven 

een hogere voorkeur hebben voor BTM, of is de mode autobestuurder minder interessant voor 

inwoners van een verstedelijkt gebied. Dit onderdeel is ook afhankelijk van de mode, bestemming en 

eigen persoons- en gezinskenmerken, maar onderscheidt zich van het vorige onderdeel door het feit 

dat het niet koppelt met gemeten reistijden en –kosten, maar eerder werkt op een wel of niet 

voorkomen van een bepaald persoons- of gezinskenmerk. 

Een volgende onderdeel focust specifiek op de zonale kenmerken van de bestemming, zoals 

bijvoorbeeld de parkeerkost of stedelijkheidsgraad. Opnieuw kan er een variërende waardering voor 

deze zonale kenmerken gelden voor bepaalde personen of modi. 

Samen met de klassieke alternatief specifieke constante vormen de voorgaande drie onderdelen de 

formulering binnen de exponent. De absolute verschillende in utiliteiten tussen alternatieven is van 

belang (klassieke logit-formulering), en niet hun relatieve afwijking. Toevoeging van een identieke 

absolute variabele bij twee alternatieven binnen deze exponentvorm, wijzigt hun onderlinge 

aantrekkelijkheid niet. Maar in bovenstaande formulering zal de multiplicator door middel van de 

sizevariabele deze attractiviteit relatief doen wijzigen. 

Een laatste onderdeel is eerder technisch van aard, en beschrijft de beschikbaarheid Am,d van een 

bepaald alternatief in de keuzeset. Indien een bepaalde mode naar een bepaalde bestemming niet 

beschikbaar is, op basis van bijvoorbeeld een onmogelijke reistijd of –kost, dan wordt deze factor op 

nul gezet. 

Volgende beschikbaarheidsregels worden in de modelvoering opgenomen: 

 
Tabel 10: Beschikbaarheidsregels vervoerwijzen 

Mode Onbeschikbaar

Bestuurder Kindmotieven wegens ontbreken van rijbewijs

Passagier ---

Trein LOS zonder plausibele trein-verbinding in heen- én terugrit

BTM LOS zonder plausibele BTM-verbinding in heen- én terugrit

Fiets Totale reistijd voor volledige tour langer dan 240 minuten
Te Voet Totale reistijd voor volledige tour langer dan 180 minuten
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De mode autopassagier is steeds beschikbaar, de mode autobestuurder ook voor hoofdtours van 

volwassenen. De beschikbaarheid van een auto voor de tour wordt op zich niet als een 

beschikbaarheidsregel ingevoerd, maar wel als een variabele in de utiliteitsberekening, waar hoog of 

laag autobezit mee speelt bij het verhogen dan wel verlagen van de utiliteit voor de mode 

autobestuurder. Beschikbaarheid van de OV en langzaam-verkeermodi is afhankelijk van het 

voorhanden zijn van een plausibel reistraject voor de bewuste modi. Dit houdt rekening met de 

eerder gekozen tijdstippen heen en terug. De ingeschakelde modelsoftware (Cube Voyager) om de 

LOS-matrices voor OV te kwantificeren, hanteert eigen regels voor het opnemen dan wel weglaten 

van OV-trajecten. Dit is typisch gebaseerd op afstand van voor- en natransport, aantal vereiste 

opstappen, mate van directheid van de rit, … Dit is in meer detail beschreven in de rapportage met 

betrekking tot de opbouw van het modelinstrument Multimodaal Model versie 3.7.1 3 . De 

modelsoftware zal echter wel altijd een reistijd voor fiets en te voet aanreiken, ook wanneer deze 

buiten proportie hoog ligt. Om die reden worden dan ook bovenstaande regels rond maximale 

reistijd heen en terug ingevoerd. 

Alle motieven gebruiken een gelijkaardige formulering, maar er is een zeer brede variatie in het 

opkomen van specifieke persoons- en gezinskenmerken, zonale attributen, … De parameters in de 

voorbeelden hieronder betreffen een momentopname. De finale parameters, met inbegrip van hun 

omschrijving, zijn opgenomen in de bijlage en kunnen afwijken van onderstaande voorbeelden. 

Als voorbeeld wordt een huisgebonden hoofdtour van een volwassene voor het motief overige 

beschouwd. Het volledige keuzemodel wordt gevuld met parameters uit de onderstaande tabel. Niet 

gebruikte indicatoren, die voor andere motieven mogelijks wel van belang zijn, worden in deze lijst 

niet opgenomen.  

                                                           

3 De rapportage van de opbouw van het modelinstrument Multimodaal Model versie 3.7.1 is terug te 

vinden op de volgende website http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/ en kan 

opgevraagd worden bij het team Verkeersmodellen van het Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken van de Vlaamse overheid (verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be). 

http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/
mailto:verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
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Tabel 11: Voorbeeld parameters keuzemodel voor huisgebonden hoofdtour volwassene voor motief overige 

Als sizevariabele voor attractiviteit van bestemmingszones wordt een combinatie genomen van de 

omvang van de bevolking, de totale tewerkstelling en de tewerkstelling in de gezondheidszorg. 

Technisch gezien zit die laatste categorie op zich dus twee maal in de attractiviteitsvariabelen, maar 

er is geen enkel theoretisch bezwaar om dit te doen. De alternatief specifieke constanten zijn 

volledig gericht op de modi, en niet op de afzonderlijke bestemmingen. Eén van de constanten wordt 

op nul geschaald, zodat de andere modi zich hier tegen kunnen afzetten. Klassiek wordt de constante 

voor de mode te voet achterwege gelaten. De constanten voor beide OV-modi zijn sterk negatief, in 

vergelijking met de andere parameters. Dit duidt op de noodzaak om deze modi initieel in de 

berekening eerder kleine aandelen toe te kennen. 

Een apart onderdeel wordt gevormd door de waardering van het feit of er één of meerdere 

neventours aan de hoofdtour verbonden zijn. Indien dit het geval is, krijgen de modi bestuurder, fiets 

en vooral te voet een bijkomende vermindering van utiliteit (voor dit specifieke voorbeeld). Dit 

betekent dat in de hoofdtour overige neventours deze modi minder aantrekkelijk maken. Technisch 

Thema Parameter Overige

Size Bevolking 1.0000

TW.Totaal 0.9513

TW.Gezondheid 0.0001

Cte Bestuurder 0.4080

Passagier -3.6230

Trein -6.8440

Bus/Tram/Metro -4.1460

Fiets 0.1630

TeVoet 0.0000

LOS B_Tijd-Bestuurder -0.1020

B_Tijd-Passagier -0.1047

B_Tijd-Trein -0.0042

B_Tijd-Bus/Tram/Metro -0.0163

B_Tijd-Fiets -0.0867

B_Tijd-TeVoet -0.0423

B_LogtransfoKost -1.3140

Neventour NT.Bestuurder -0.4704

NT.Fiets -0.8741

NT.TeVoet -1.2690

P.Vrouwelijk Passagier 1.6670

Bus/Tram/Metro 1.7030

TeVoet 0.9509

P.Status Student.Passagier 1.0460

P.Autobezit 0-Auto's.Bestuurder -3.9240

0-Auto's.Bus/Tram/Metro 1.7600

2+Auto's.Bestuurder 0.6140

P.Inkomen Ink1.Bus/Tram/Metro 1.0460

Zonaal B_Parkeerkost -0.1444
Std6.Fiets -1.2920
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gezien kan deze neventour-bijsturing samen met de alternatief specifieke constante bekeken 

worden, aangezien het feit of er een neventour is, meteen voor alle modi en bestemmingen geldt. 

In versie 4.1.1 van de strategische verkeersmodellen wordt verondersteld dat alle nevenactiviteiten 

aangedaan worden op de route van of naar de hoofdactiviteit.  

Voor de component reistijd wordt voor elk van de zes modi een eigen waardering als multiplicatieve 

𝛽 opgenomen. Voor de component reiskost, enkel opkomend voor de modi bestuurder, trein en 

bus/tram/metro, wordt een universele waardering ingevuld. Alle tijdswaarderingen, in de eenheid 

minuut, zijn logischerwijze negatief: hoe langer de reistijd voor een bepaalde mode naar een 

bepaalde bestemming, hoe minder aantrekkelijk dit alternatief. Hun onderlinge verhouding beschrijft 

de inwisselbaarheid van één reisminuut tussen de vervoerwijzen. De gevoeligheid is voor de 

automodi hoger, en voor de OV-modi beduidend kleiner. De factor voor de mode trein is hier zelfs 

uitzonderlijk klein. Scherp gesteld leidt dit bijvoorbeeld tot de stelling dat een auto-minuut gelijk 

gewaardeerd wordt als 6,27 bus/tram/metro-minuten, of anders geformuleerd, dat een verbetering 

van de reistijd van de auto met één minuut een verbetering met 7 minuten of meer van de 

bus/tram/metro nodig heeft om positief uit te draaien voor die laatste mode. 

De reiskosten worden uniform over de betalende modi gewaardeerd via een getrapte 

logtransformatie. De werkelijke gemeten financiële kost in euro wordt via volgende formulering 

herwerkt: 

TransfoKost𝑖,𝑗,𝑑 =  
Kost𝑖,𝑗,𝑑

exp(1)
         indien Kost𝑖,𝑗,𝑑 ≤  exp(1) 

                                      Ln(Kost𝑖,𝑗,𝑑) indien Kost𝑖,𝑗,𝑑 > exp(1) 

met Kost𝑖,𝑗,𝑑  de kost voor mode 𝑑 tussen zones 𝑖 en 𝑗, mét inachtneming van de persoonsspecifieke 

kortingen. Deze transformatie wordt toegepast omwille van het feit dat de verhouding in waardering 

van tijd en geld niet lineair gelijk oploopt. Bij langere, en daarbij horend duurdere verplaatsingen, 

neemt de waardering van het monetaire aspect verder af, en wordt reistijd zelf relevanter. Bij korte 

verplaatsingen wordt deze lineariteit wel aangehouden. Dit resulteert in de hybride vorm van de 

transformatie. De overgang ligt op de waarde van exp(1) of 2,72 euro werkelijke kost, waarbij ervoor 

wordt gezorgd dat er geen breuk wordt bekomen in de richtingscoëfficiënt. De geschatte parameter 

van -1,314 ligt op eerste zicht hoog, maar net door de transformatie volgt een andere maat van 

inwisselbaarheid met reistijd. Bij wijze van oefening kan verrekend worden dat één euro reiskost 

overeen komt met 4,74 reisminuten als bestuurder, of een Value-of-Time van 12,7 EUR/h. Door de 

transformatie varieert deze verrekening echter. Wanneer bijvoorbeeld naar een reiskost van 10 EUR 

gekeken wordt, komt de waardering uit op 20,2 EUR/h. 
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Figuur 7: TransfoKost: waardering reiskosten via getrapte logtransformatie 

Een hele reeks parameters behandelen verder de persoons- en gezinskenmerken van de agent die de 

hoofdtour maakt. Het betreft hier allemaal parameters die wel of niet opkomen indien het 

respectievelijke attribuut waar of niet-waar is. Zo zal de utiliteit van het alternatief met mode 

passagier met 1,667 stijgen indien een vrouw deze tour maakt. Ook de modi te voet en 

bus/tram/metro worden hierdoor aantrekkelijker. Indien de persoon deel uitmaakt van een gezin 

zonder auto’s, zakt de utiliteit van de bestuurderalternatieven zeer sterk, en neemt deze voor de 

mode bus/tram/metro toe. Zoals eerder gesteld wordt autobezit op deze manier via een 

utiliteitscomponent opgenomen eerder dan via een onbeschikbaarheidsregel. Gegeven de significant 

grote impact van deze parameters wordt in praktijk eenzelfde resultaat bereikt. Verder zien we dat 

een laag inkomen leidt tot een grotere aantrekkelijkheid van de mode bus/tram/metro, en dat 

studenten een grotere neiging naar de mode passagier krijgen. Aangezien deze persoonskenmerken 

op hetzelfde niveau in de formulevorm optreden als bijvoorbeeld de LOS-metingen, kan in feite ook 

deze inwisselbaarheid interessante inzichten bieden. Uitzetten van de parameters voor de mode 

passagier tussen het kenmerk vrouwelijk en de reistijdwaardering, leert dat de mate van attractiviteit 

van de mode passagier met 1,667 / −0,1047 =  15,9 minuten daalt indien de agent een vrouw is. 

Een laatste onderdeel wordt gevormd door kenmerken van de bestemmingszones zelf. De daar 

geldende parkeerkost wordt lineair gefactoriseerd met -0,1444. Bestemmingen met hoge 

parkeerkosten zijn daardoor minder aantrekkelijk met de wagen, de inwisselbaarheid komt uit op 

1,42 minuten extra reistijd voor één euro parkeerkost. Daarnaast vormen de meest verstedelijkte 

bestemmingen een minder aantrekkelijk alternatief voor de fiets, vergeleken met minder-

verstedelijkte gebieden. 

Bij wijze van voorbeeld kunnen voor enkele alternatieve bestemmingen en modi de utiliteiten voor 

het motief overige becijferd worden. Vanuit zone 5 worden illustratief de utiliteiten voor de zes modi 

naar twee bestemmingszones, namelijk zones 10 en 20, berekend. Volgende algemene kenmerken 

worden in rekening gebracht: 
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Tabel 12: Voorbeeld zone 5 met bestemmingszones 10 en 20: algemene kenmerken 

De utiliteit voor het alternatief als bestuurder naar zone 10 kan dan als volgt samen gesteld worden: 

𝑈bestuurder,10 = (1,000 ∙ 1450 + 0,9513 ∙ 754 + 0,0001 ∙ 40) exp(0,4080 − 0,4704 ∙ 1 − 0,1020

∙ 24,8 − 1,3140 ∙
2,4

2,718
− 3,9240 − 0,1444 ∙ 4,8) ∙ 1 = 0,5026 

Voor de mode passagier wordt dezelfde reistijd als voor autobestuurder aangerekend. Wel komen 

alle kostenaspecten te vervallen. Aangezien de persoon een vrouw betreft, krijgt de utiliteit een 

aanzienlijk steuntje. Deze komt aanzienlijk groter uit: 

𝑈passagier,10 = 22,8436 

De mode trein heeft geen valabel traject gevonden. Deze utiliteit wordt door de onbeschikbaarheid 

op nul gezet. 

De mode bus/tram/metro heeft wel een aantrekkelijke route, en profiteert van het feit dat, opnieuw, 

de persoon een vrouw is én bovendien niet over een auto kan beschikken (met in de weergegeven 

formule afgeronde parameters): 

𝑈BTM,10 = (1,000 ∙ 1450 + 0,9513 ∙ 754 + 0,0001 ∙ 40) ∙ exp( − 4,1460 − 0,0163 ∙ 37,1 − 1,3140

∙
1,8

2,718
+ 1,7030 ∙ 1 + 1,7600 ∙ 1) ∙ 1 = 250,7621 

De berekening van de utiliteit voor fiets bevat weinig attributen, en het feit dat er een neventour 

aanwezig is, beïnvloedt de utiliteit in negatieve zin: 

𝑈fiets,10 = 16,8676 

 

Motief Overige Neventour(s) 2

Vrouw 1 Student 0
Auto's 0 Inkomen 3

Zone 10

Stedelijkheid 3

Bevolking 1450 TW.Totaal 754 TW.Gezondheid 40

Reistijd auto 24.8 Kost auto 2.4 Parkeerkost 4.8

Reistijd trein 0 Kost trein 0

Reistijd BTM 37.1 Kost BTM 1.8

Reistijd fiets 47.8
Reistijd te voet 110.8

Zone 20

Stedelijkheid 6

Bevolking 2478 TW.Totaal 1940 TW.Gezondheid 489

Reistijd auto 68.1 Kost auto 6.1 Parkeerkost 7.1

Reistijd trein 74.8 Kost trein 4.8

Reistijd BTM 98.2 Kost BTM 1.8

Reistijd fiets 190.4
Reistijd te voet 345.8

Persoons- en tourkenmerken



 

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

 

Beleid 40  

Hoofdtour met gekend tijdstip heen en terug

Zone 1
Bestuurder

MD:
Zone 1

Passagier
Zone 1
Trein

Zone 1
BTM

Zone 1
Fiets

Zone 1
TeVoet

Zone 2
Bestuurder

Zone 2
Passagier

Zone 2
Trein

Zone 2
BTM

Zone 2
Fiets

Zone n
BTM

Zone n
Fiets

Zone n
TeVoet

… … ……

Analoog wordt de utiliteit voor de mode te voet naar zone 10 gevormd door een beperkt aantal 

attributen. Het feit dat er een neventour gemaakt wordt, heeft een negatief effect. Anderzijds is de 

mode te voet net aantrekkelijker voor een vrouw: 

𝑈te voet,10 = 14,4829 

De alternatieven gekoppeld aan bestemmingszone 20 kunnen gelijkaardig berekend worden. Deze 

zone ligt verder verwijderd waardoor de reistijden en –kosten hoger liggen. Hierdoor wordt de mode 

trein wél een alternatief, maar valt de mode te voet weg. De kosten voor de mode autobestuurder 

liggen boven de 2,72 euro dus een logaritmische transformatie is hier noodzakelijk. De 

attractievariabelen van zone 20 zijn groter, en van nature heeft deze zone dus een grotere 

aantrekkelijkheid. Alleen is ze slechter bereikbaar. 

Volgende respectievelijke utiliteiten worden dan berekend: 

𝑈bestuurder,20 = 0,0026 

𝑈passagier,20 = 0,4896 

𝑈trein,20 = 0,4301 

𝑈BTM,20 = 185,1219 

𝑈fiets,20 = 0,0001 

𝑈te voet,20 = 0 

Het volledige vraagmodel kan tot meer dan 5.000 mogelijke bestemmingen tellen, wat betekent dat 

voorgaande utiliteiten veelvuldig moeten uitgezet worden. Vervolgens dienen ze genormaliseerd te 

worden naar een CDF waaruit geloot kan worden. In bovenstaand voorbeeld kan dit dus onmogelijk 

gerapporteerd worden, maar de onderlinge ratio’s tussen de geschetste alternatieven zijn op zich 

onafhankelijk van het aantal alternatieven. Zo is de kans op een BTM-verplaatsing naar zone 10 een 

factor 1,35 groter dan de kans op een BTM-verplaatsing naar zone 20. Deze factor is bekomen uit het 

quotiënt van 250,4621 met 185,1219. Indien de verplaatsing gaat naar zone 10, dan is de kans op 

gebruik van de mode BTM 14,84 keer groter dan de kans op de fiets. Door de utiliteiten van de zes 

alternatieve modi per zone te sommeren, kan ook de ratio tussen zone 10 en zone 20 becijferd 

worden. Door zijn betere bereikbaarheid heeft zone 10 een factor 1,64 meer kans om als 

bestemming gekozen te worden dan zone 20. 

Dit laatste belicht de sterkte van de simultane formulering van bestemmings- en vervoerwijzekeuze. 

Het diagram dat in het begin de volledige alternatieve keuzeset voorstelde, kan ook op een andere 

manier geïnterpreteerd worden, namelijk als volgt: 

 

Per zone zijn er steeds zes mode-alternatieven, waarbij eventueel bepaalde modi geen utiliteit 

hebben wegens onbeschikbaarheid. Deze zes alternatieven gebruiken dezelfde attractievariabelen 

alsook zonale kenmerken, maar onderscheiden zich door hun verschillende mate van bereikbaarheid 

én de manier waarop persoons- en gezinskenmerken interageren met de afzonderlijke modi. De som 

van deze zes mode-alternatieven stelt de relatieve aantrekkelijkheid van de beschouwde zone voor. 
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Hoofdtour met gekend tijdstip heen en terug

D:
Zone 1

Bestuurder + Passagier + Trein + BTM + Fiets + TeVoet
Zone n

… + BTM + Fiets + TeVoet
… … …Zone 2

Bestuurder + Passagier + Trein + BTM + …

Bestuurder Passagier Trein BTM Fiets TeVoetM: … … …

Op deze manier kunnen voor elke bestemmingszone telkens de modale alternatieven samen 

genomen worden, en is het mogelijk om de bestemmingskeuze af te zonderen. Dit is hieronder 

schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

Het gehele simultane deelmodel kan op deze manier sequentieel uitgevoerd worden, waarbij de 

resultaten identiek blijven. In deze opzet worden de over de modi heen gesommeerde zone-

utiliteiten gebruikt om in een eerste stap de bestemmingskeuze uit te voeren, en in een tweede stap, 

gegeven een gekozen bestemming, de modale utiliteiten te gebruiken om de vervoerwijzekeuze uit 

te voeren. Deze aanpak brengt een hiërarchie in het keuzeproces. Hierdoor lijkt het op een geneste 

logit-aanpak, waarbij in dit geval de schaalparameters neutraal gezet worden, hetgeen betekent dat 

er binnen en buiten nests geen afwijkende interactie optreedt. Om de flexibiliteit van dit proces te 

illustreren, zouden de twee stappen ook omgewisseld kunnen worden: voor elke van de zes modi 

kunnen de utiliteiten van alle bestemmingen gesommeerd worden, en vervolgens eerst een keuze 

naar mode en daarna, geconditioneerd op die gekozen mode, naar bestemming gemaakt worden. De 

simultane berekening alsook beide vormen van sequentiële benadering zijn evenwaardig. Ze leiden 

naar identieke resultaten. De getrapte aanpak biedt echter mogelijkheden om het volledige proces 

flexibel vorm te geven, en bijvoorbeeld één van de keuzes vast te zetten en enkel de impact op de 

andere keuze te bekijken. 

In de praktische modelaanpak wordt geopteerd om een sequentiële berekeningsmethodiek te 

volgen. Hierbij wordt het bestemmingskeuzemodel eerst uitgevoerd, geconditioneerd naar tijdstip 

over modi heen. In een volgende stap wordt dan de vervoerwijzekeuze uitgevoerd, geconditioneerd 

naar tijdstip en bestemming. De tussenresultaten worden telkens bewaard. Dit biedt de mogelijkheid 

om in modeltoepassing achteraf eender welke keuze vrij te laten. Een bijkomend voordeel van deze 

getrapte aanpak is dat net de selectie van één discrete uitkomst efficiënter kan worden uitgevoerd. 

4.4.2 SELECTIE 

De selectietechniek om discrete resultaten te bekomen naar bestemming en vervoerwijze, volgt de 

getrapte aanpak. Er wordt een apart proces ingeschoven voor de selectie van de replicatie met de 

meest plausibele bestemmingsverdeling enerzijds, en een selectie van de replicatie met de meest 

plausibele modale verdeling anderzijds. Beide systemen zijn desgevallend te combineren in één 

simultaan proces, maar deze gecombineerde aanpak leidt tot een grotere simulatiefout die enkel 

met een onuitvoerbaar hoog aantal replicaties onder controle kan gehouden worden. 

De selectieprocessen volgen opnieuw een gelijkaardig principe over de brede set aan alternatieven. 

Het uitgangspunt is dat een verwachte uitkomst gegenereerd wordt per zone per motief, 

vertrekkend van de sommatie van de per tour berekende waarschijnlijkheden. Uit een ruime set van 

unieke replicaties wordt vervolgens gezocht welke individuele replicatie het meest overeen komt 

met de verwachte uitkomst. Voor het onderzochte motief en zone worden vervolgens de discrete 

uitkomsten van die geselecteerde replicatie bewaard. 
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Het uitwerken van de verwachte uitkomst loopt analoog aan het proces bij de neventours. In 

formulevorm wordt voor een gegeven zone en motief het aantal keer dat bestemming d gekozen 

wordt, zijnde T, bepaald door: 

𝑇𝑑,exp =  ∑ 𝑃𝑡,𝑑

𝑡=1…𝑛

 

waarbij binnen de zone over 𝑛  aantal tours van het onderzochte motief telkens de unieke 

waarschijnlijkheid voor keuze van bestemming 𝑑 wordt opgeteld. De verwachte uitkomst van het 

bestemmingsmodel voor een motief vanuit de herkomstzone wordt dan gevormd door een lijst van 

aantallen, waarvan de som zelf opnieuw het aantal tours voorstelt. 

Een individuele replicatie i kan dan vergeleken worden met deze verwachte uitkomst. Voor elke 

mogelijke bestemming wordt nagekeken wat de afwijking is tussen de discrete uitkomst en de 

verwachte uitkomst. De som van al deze afwijkingen geeft dan een maat voor gelijkenis tussen de 

verwachte verdeling en de unieke replicatie: 

𝑆𝐸rep =  ∑ (𝑇𝑑,rep − 𝑇𝑑,exp)²

𝑑=1…𝑛

 

waarbij deze som gaat over alle mogelijke bestemmingen in de zonering. 

Voor de vervoerwijzekeuze wordt een identiek proces uitgevoerd. Deze reeks gaat over de zes modi 

in plaats van over het aantal mogelijke bestemmingen.  

Indien dit proces over de simultane keuzes voor bestemmingen én vervoerwijzen tegelijkertijd wordt 

gedraaid, stelt de fout de sommatie over het product van alle mogelijke modi en bestemmingen 

voor, en wordt de totale reeks aanzienlijk groter. 

Net de lengte van de reeks op basis waarvan de unieke replicatie enerzijds en de verwachte uitkomst 

anderzijds worden vergeleken, speelt een belangrijke rol bij de bepaling van een goed 

overeenkomende replicatie. Hoe meer aparte alternatieven vergeleken worden, hoe groter de kans 

op afwijkingen, en hoe groter de kwadratisch gesommeerde fout kan en zal worden, maar ook hoe 

beter de spreiding over mogelijke uitkomsten in de replicatiepool zal zijn. Praktijk leert dat met 2.000 

replicaties de pool aan mogelijke discrete uitkomsten voldoende gevuld is om telkens één replicatie 

te vinden die zeer goed aansluit bij de verwachte uitkomst, aangezien de vergelijking slechts speelt 

op een reeks van zes alternatieven. Dezelfde 2.000 replicaties bieden een veel minder rijk gevulde 

pool wanneer deze moet vergeleken worden met een bestemmingskeuzeresultaat dat op zich 

gevormd wordt door een reeks van 4.000 tot 6.000 bestemmingsalternatieven. 

In de toepassing worden typisch tussen de 2.000 en 3.000 replicaties uitgevoerd voor het 

vervoerwijzekeuzemodel. Op basis hiervan is de simulatiefout aantoonbaar klein, hetgeen neerkomt 

op een variatie van maximaal enkele procentpunten in de modale verdeling. 

Bij het bestemmingskeuzemodel leert de ervaring dat minder dan 1.500 replicaties een groot risico 

inhoudt op ontoelaatbare variatie in de resultaten. Boven de 3.000 replicaties neemt de winst in 

toename van nauwkeurigheid en stabiliteit zeer traag toe, waarbij pas na zeer grote aantallen boven 

de 100.000 replicaties er sprake is van relevante verbetering. Om die reden wordt er op dit moment 

dan ook tussen de 2.000 en 3.000 replicaties uitgevoerd voor dit keuzemodel, om consistent te 

blijven met het vervoerwijzekeuzemodel.   
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5 CORRECTIEMECHANISME 

De verschillende deelmodellen in het vraagmodel voor personenvervoer werden ontwikkeld en 

geparametriseerd op basis van diverse statistische bronnen die een idee geven van het 

geobserveerde gedrag van een steekproef van de Vlaamse bevolking. Dit is gebeurd door het 

stapelen van verschillende enquêtes van het Onderzoek WoonWinkelverkeer (OWoWi) en de 

Onderzoeken Verplaatsingsgedrag (OVG’s) Vlaanderen versie 3 tot en met versie 4.5. De 

onderzoeken worden zonder weging gestapeld om een zo groot mogelijke steekproef te verkrijgen.  

Op individuele basis stemmen de ontwikkelde deelmodellen overeen met de waarnemingen, maar 

over de volledige Vlaamse populatie is een afwijking mogelijk. De statistieken op basis van de OVG’s 

gebruiken namelijk een weging over de deelnemende personen, waarbij gemikt wordt op 

representativiteit naar de gemiddelde Vlaming. Hierbij worden gewichten toegekend op basis van 

bepaalde dimensies zoals periode van bevraging, geslacht, leeftijd, … Toepassing van deze 

weegfactoren over alle observaties heen geeft dan een gemiddeld resultaat voor de Vlaming. 

Het ontwikkelde vraagmodel voor personen gebruikt deze weging niet, omdat er net een gehele 

Vlaamse populatie, afkomstig van de Population Simulator, wordt verrekend, en op die manier tot 

een totale uitkomst gekomen wordt. Impliciet wordt er verondersteld dat deze populatie zelf, 

beschreven naar haar gedetailleerde persoons- en gezinskenmerken, aansluit bij de gewogen OVG-

ophoging. Het is duidelijk dat dit zeker niet het geval is. Net op kenmerken zoals rijbewijsbezit, 

gezinssamenstelling, arbeidsparticipatie, diplomabezit, … zijn de OVG’s logischerwijze niet 

representatief gemaakt. Hierdoor treedt er een kleuring op binnen de resultaten. 

Voldoende aandacht moet gegeven worden aan de context dat de gemiddelde Vlaming binnen het 

personenmodel naar kenmerken kan afwijken van andere statistieken zoals de OVG’s. 

Uit verificatie van de discrete resultaten van de verschillende deelmodellen blijkt dat in de meeste 

gevallen de modelopzet voldoende aansluit bij de verwachte resultaten. Echter vertonen de totalen 

een grotere afwijking. Ter illustratie, het tourfrequentiemodel lijkt voor de gemiddelde Vlaming net 

iets te weinig ritten te voorspellen, maar wanneer deze ritfrequenties bekeken worden per motief en 

persoonscategorie, liggen ze wel in lijn met de resultaten uit de OVG’s. 

De laatste kleine afwijkingen kunnen echter na verificatie niet onderbouwd worden. Toch wordt 

gesteld dat het volledige vraagmodel moet aansluiten bij verwachte en geobserveerde uitkomsten. 

Om die reden worden er gerichte correcties binnen de verschillende deelmodellen uitgevoerd om 

zodoende de juiste uitkomsten af te dwingen. 

Naast deze kleine niet-onderbouwde afwijkingen zijn er ook afwijkingen die het gevolg zijn van 

ontbrekende informatie bij het schatten van de deelmodellen. Het grootste voorbeeld hiervan ligt bij 

de bestemmingskeuze. Daar wordt vastgesteld dat verplaatsingen vanuit Vlaanderen met 

bestemming Brussel, zeker voor het motief werk, onderschat worden, terwijl verplaatsingen naar 

Wallonië globaal overschat worden. De oorzaak hiervan ligt bij het ontbreken van een strikt Vlaamse 

steekproef met voldoende vergelijkbare waarnemingen naar deze gebieden. Hierdoor krijgen 

bijkomende aspecten zoals verschil in taal en bepaalde regelgevingen geen vorm in het keuzemodel. 

Ook hier wordt daarom een correctie toegevoegd die de aantrekkelijkheid van bepaalde 

bestemmingen gegeven een herkomst zal verhogen dan wel verlagen. 
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De manier waarop de correctie ingrijpt per deelmodel verschilt qua technische uitwerking, maar het 

principe is gelijklopend. Bij elk deelmodel worden de mogelijke alternatieven gewaardeerd met een 

bepaalde aantrekkelijkheid. Deze utiliteit is een gewogen combinatie van bepaalde kenmerken en 

attributen, met typisch ook een constante om het marktaandeel van het alternatief zelf correct te 

schalen. De gewenste correctie wordt dan ingebracht door middel van een bijkomende constante die 

in zijn geheel de utiliteit zal vergroten of verlagen, waardoor het relatieve aandeel van dat alternatief 

zal verschuiven naar de gewenste richting. De mate van verfijning van deze correctieconstante is 

flexibel. In bepaalde gevallen kan gekozen worden om deze specifiek voor één bepaald motief of één 

bepaald persoonstype in te brengen, in andere gevallen wordt gekozen om een groep van 

alternatieven een identieke aanpassing te geven. In volgende onderdelen wordt de correctie per 

deelmodel verduidelijkt. 

De afstelling van de correctie verloopt handmatig, waarbij op basis van gerichte verificaties naar 

deelgroepen gekozen wordt welk alternatief onder welke omstandigheden een correctie nodig heeft. 

Deze wordt vervolgens via een deskundige raming ingesteld en doorgerekend om na te kijken of de 

verschuiving de gewenste impact heeft. Via een iteratief proces worden deze correctie-instellingen 

verder verfijnd om te komen tot een gewenste bijsturing. Bij sommige deelmodellen verloopt dit 

iteratief proces zeer efficiënt. Andere deelmodellen daarentegen hebben een meer omslachtige en 

tijdrovende aanpak nodig. 

5.1 TOURFREQUENTIEMODEL HOOFD- EN NEVENTOURS 

Het tourfrequentiemodel volgt de binaire stop/repeat-modelvorm, waarbij het wel of niet maken van 

een hoofdtour afhankelijk is van een utiliteit gebaseerd op persoons- en gezinskenmerken. Voor 15 

motieven wordt een afzonderlijk deelmodel opgemaakt. 

Na verificatie blijkt dat voor de meeste motieven de ratio’s voor een aantal tours naar 

persoonscategorie goed aansluiten bij de observaties vanuit het OVG. Voor drie motieven, namelijk 

winkelen, shoppen en zakelijk, wordt vastgesteld dat de ratio van hoofdtours lichtjes moet stijgen. In 

formulevorm komt dit dan neer op het volgende: 

𝑉GeenTour = Cte + Corr.Cte + ∑ 𝛽𝑖 ∙ 𝐴𝑖

𝑖=1…𝑘

 

Hierbij stelt Corr.Cte de motiefspecifieke correctieconstante voor die de utiliteit op het niet-maken 

van een hoofdtour voor dit motief moet aanpassen. Voor de drie voorliggende motieven worden 

volgende waardes opgegeven: 

 Winkelen: -0,60; 

 Shoppen: -0,60; 

 Zakelijk: -0,44. 

De drie correctieconstanten zijn elk op hun beurt negatief, hetgeen finaal resulteert in een 

toegenomen kans op het maken van een hoofdtour voor deze drie motieven. 

Bij de neventours blijkt, na verificatie, dat nevenactiviteiten voor het motief zakelijk lichtjes 

onderschat zijn, waardoor een correctie ook hier noodzakelijk is. Het tourfrequentiemodel voor 

neventours volgt de klassieke MNL-opzet met 6 alternatieven naar motief plus één nul-alternatief dat 
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het niet-maken van een neventour voorstelt. De correctie voor het motief zakelijk wordt dan als volgt 

in gebracht: 

𝑉NevenTour:zakelijk =  Cte + Corr.Cte + ∑ 𝛽𝑖 ∙ 𝐴𝑖 + ∑ 𝛾𝑛∙HTn

𝑛=1…𝑝𝑖=1…𝑘

 

De overige parameters zijn ongewijzigd. Opnieuw duidt de bijgevoegde correctieconstante op het 

wel of niet aantrekkelijker maken van dit alternatief. Er wordt een onderscheid gemaakt naar de 

eerste dan wel de tweede bijkomende neventour. Volgende waardes worden ingeschoven: 

 Zakelijk, eerste neventour: 0,27; 

 Zakelijk, tweede neventour: 0,29. 

De waardes zijn positief aangezien ze direct op de utiliteit van het maken van een neventour 

inspelen. In zijn geheel verhoogt de kans op het maken van een neventour hierdoor. Bovendien geldt 

dat als er een neventour gemaakt wordt deze een grotere kans zal hebben om voor het motief 

zakelijk te zijn. 

5.2 BESTEMMINGSKEUZEMODEL 

Verificatie van het bestemmingskeuzemodel is minder evident aangezien er weinig volledige en 

direct toepasbare bronnen bestaan om de resultaten te toetsen. Verdelingen over de afstand per 

tour voor elk verplaatsingsmotief laten plausibele afstanden zien tussen herkomst en bestemming. 

Bovendien laten ze adequate volumes voor heel korte dan wel aanzienlijke lange verplaatsingen zien, 

maar deze distributies blijven eerder generiek aansluitend bij de OVG’s. Uit aggregaties rond motief-

pendel tussen provincies en arrondissementen wordt een beeld bekomen van de grovere 

verplaatsingsvolumes binnen en tussen Vlaamse gebieden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(BHG) en Wallonië. Echter, zoals eerder reeds aangekaart, blijken de intergewestelijke volumes niet 

direct aan te sluiten bij de verwachtingen. Zo komt de aantrekkingskracht van Brussel, vooral voor de 

motieven werk en zakelijk en deels voor educatie, minder goed naar voor, en lijken de relaties met 

Wallonië overschat. Er lijkt namelijk geen sprake te zijn van een virtuele taalgrens. Wetende dat 

aantrekkelijkheid van gebieden als bestemming voor een groot deel verklaard wordt door 

zogenaamde attractie- of sizevariabelen, volgt een logische conclusie dat deze attractievariabelen 

onvoldoende sturing geven. Ze worden immers meestal gevormd door zonale data van populatie en 

tewerkstelling. Deze geven onvoldoende sturing omdat ze in de parameterschattingen op de kleine 

steekproef ontoereikend naar voor komen. Wanneer naar de vorm van de utiliteitsformulering 

gekeken wordt, ligt het voor de hand om de attractievariabele van elke bestemming, die op zich in 

praktijk een multiplicator vormt, op zich met een factor te vergroten voor zones in het BHG. Op deze 

manier worden de Brusselse zones op zich aantrekkelijk in concurrentie met andere bestemmingen. 

De mate waarin ze aantrekkelijk worden is lineair en direct gerelateerd aan hun eigen zonale 

invulling. Analoog maar in de andere richting kunnen bestemmingen die in verschillende gewesten 

liggen via een factor kleiner dan 1 de onderlinge aantrekkelijkheid verkleinen, net om de moeilijkere 

keuzes tussen Vlaanderen en Wallonië vorm te geven. 

Voorgaande correcties worden gecombineerd in een correctie die afhankelijk is van zowel herkomst- 

als bestemmingsgewest: de utiliteit om vanuit één herkomst naar alle mogelijke bestemmingen te 
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gaan wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het gewest waarin herkomst en 

mogelijke bestemming gelegen zijn. In formulevorm, zonder indexering naar motief, volgt dan: 

Gecorrigeerde 𝑈d =  Corr.Factor 𝐻gewest, 𝐵gewest  ∙ 𝑈𝑑 

Voor elk motief, buiten de werkgebonden tours, worden de intergewestelijke factoren uitgezet. 

Logischerwijze wordt voor intragewestelijke relaties geen correctie gebruikt en is deze 

correctiefactor per definitie gelijk aan 1. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehanteerde 

correctiefactoren in het bestemmingskeuzeproces: 

 
Tabel 13: Overzicht correctiefactoren in bestemmingskeuzemodel 

Voor het motief werk wordt bijvoorbeeld de berekende utiliteit vanuit een zone in Vlaanderen naar 

een zone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermenigvuldigd met een correctiefactor van 1,40. 

Dit betekent dat de relatieve aantrekkelijkheid, uitgezet tegenover andere bestemmingen, voor deze 

relatie met 40 procent wordt verhoogd, waardoor het BHG als bestemming aantrekkelijker wordt. Er 

is duidelijk te zien dat in de meeste gevallen de correctiefactoren naar Brussel groter dan 1 zijn. 

Anderzijds hebben de relaties tussen Vlaanderen en Wallonië meestal een factor kleiner dan 1 

waardoor hun onderlinge aantrekkelijkheid als bestemming minder groot wordt. Voor het motief 

werk bijvoorbeeld wordt een bestemming in Wallonië vanuit Vlaanderen met een factor 0,60 

vermenigvuldigd. In de omgekeerde richting wordt de aantrekkelijkheid zelfs met meer dan de helft 

verminderd. 

Voorgaand mechanisme laat toe om de specifieke uitzonderlijkheden bij de bestemmingskeuze in 

rekening te brengen. Echter is een bijkomende nuancering vereist. De waargenomen bijkomende 

weerstand om een gewestgrens te overschrijden, of de geobserveerde extra aantrekkelijkheid van 

het BHG, treden meestal minder tot niet op voor gebieden die vlakbij de gewestgrens gelegen zijn. 

Inwoners van deze grensgebieden zijn beter bekend met het andere gewest, en vertonen daarom 

meestal een niet-beïnvloed bestemmingskeuzegedrag. Om die reden wordt bovenstaande 

1-WERK Vlaanderen BHG Wallonië 2-ZAKELIJK Vlaanderen BHG Wallonië

Vlaanderen 1.00 1.40 0.60 Vlaanderen 1.00 1.40 0.60

BHG 0.75 1.00 4.20 BHG 0.75 1.00 4.20

Wallonië 0.43 5.90 1.00 Wallonië 0.43 5.90 1.00

3-EDUCATIE Vlaanderen BHG Wallonië 4-WINKELEN Vlaanderen BHG Wallonië

Vlaanderen 1.00 0.78 0.38 Vlaanderen 1.00 1.20 0.80

BHG 0.55 1.00 4.00 BHG 0.87 1.00 2.00

Wallonië 0.18 2.75 1.00 Wallonië 0.70 2.50 1.00

5-SHOPPEN Vlaanderen BHG Wallonië 6-RECREATIEF Vlaanderen BHG Wallonië

Vlaanderen 1.00 1.20 0.80 Vlaanderen 1.00 1.20 0.80

BHG 0.87 1.00 2.00 BHG 0.87 1.00 2.00

Wallonië 0.70 2.50 1.00 Wallonië 0.70 2.50 1.00

7-OVERIGE Vlaanderen BHG Wallonië 8-K.SCHOOL Vlaanderen BHG Wallonië

Vlaanderen 1.00 1.20 0.80 Vlaanderen 1.00 0.07 0.50

BHG 0.87 1.00 2.00 BHG 1.47 1.00 5.20

Wallonië 0.70 2.50 1.00 Wallonië 0.01 0.01 1.00

9-K.WINKELEN Vlaanderen BHG Wallonië 10-K.RECREATIEF Vlaanderen BHG Wallonië

Vlaanderen 1.00 0.07 0.50 Vlaanderen 1.00 0.07 0.50

BHG 1.47 1.00 5.20 BHG 1.47 1.00 5.20

Wallonië 0.01 0.01 1.00 Wallonië 0.01 0.01 1.00
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correctiefactor niet toegepast voor relaties die dichtbij het andere gewest gelegen zijn. Hiervoor 

wordt er een afstand als drempel gehanteerd, waarbij verplaatsingen korter dan deze 

drempelafstand geen correctiefactor gebruiken. Onderstaande tabel beschrijft deze 

drempelafstanden: 

 
Tabel 14: Gehanteerde drempelafstanden 

Er zijn geen richtwaardes voor alle motieven beschikbaar, en bovendien zijn de statistieken die voor 

de motieven werk en school beschikbaar zijn ook niet altijd volledig en doelgericht. Om die reden 

worden de grote lijnen van de intergewestelijke pendel goed gezet, en wordt voor motieven waar 

geen data beschikbaar is, terug gegrepen naar de correctiefactoren voor werk en school. 

5.3 VERVOERWIJZEKEUZEMODEL 

In de getrapte aanpak waarbij vervoerwijzekeuze als afzonderlijk proces toegepast wordt op de tours 

waarvoor tijdstip en bestemming reeds eerder gekozen zijn, geldt dat afwijkingen in resulterende 

vervoerwijze dan ook enkel het gevolg zijn van inadequate modellering van dit specifieke proces, 

aangezien alle voorafgaande deelmodellen elk reeds hun eigen correctie toepasten. 

Verificatie van het deelmodel rond vervoerwijze is op zich eenvoudig én bovendien effectief uit te 

voeren. Gegeven de eerder in omvang beperkte discrete keuzeset, bieden de gehanteerde OVG’s een 

werkbare bron om de resultaten mee te vergelijken. Er moet weliswaar wel rekening gehouden 

worden met een bepaalde onzekerheid die volgt uit de combinatie van de verschillende OVG’s. Zoals 

eerder gesteld wordt in deze verificatiefase naar de gewogen OVG-statistieken gekeken, waardoor 

de verschillende versies van de OVG’s elk hun eigen generieke verdeling naar vervoerwijze zullen 

aanreiken. Per motief wordt vastgesteld dat de verschillende OVG-versies een bepaalde variantie op 

deze verdeling laten zien, waarbij bijvoorbeeld het aandeel gebruik van de wagen als bestuurder 

binnen het motief werk varieert van 63 tot 68 procent. Om deze reden wordt een gewogen 

gemiddelde over de gewogen OVG’s als richtwaarde gebruikt. Deze variantie wordt wel als marge 

meegenomen in de waardering van de modelresultaten en het aansluiten ervan bij de OVG’s. 

Modelmatig worden de martkaandelen over de verschillende motieven uitgezet, en wordt een 

eventuele afwijking gecompenseerd door de betrokken mode meer of minder aantrekkelijk te 

maken. Het gehanteerde mechanisme is gelijkaardig aan dat van de bestemmingskeuze, waarbij een 

factor gehanteerd wordt om de utiliteit per alternatief aan te passen. In formulevorm, zonder 

indexering naar motief, wordt dit: 

Gecorrigeerde 𝑈𝑚 =  Corr.Factor ∙ 𝑈𝑚 

De correctiefactor is volledig statisch binnen elk motief. Mogelijke verdere optimalisaties zouden 

kunnen liggen bij factoren die afhankelijk zijn van de ritlengte, of gekoppeld aan 

persoonskenmerken, maar deze opties zijn voorlopig nog niet verkend en zullen steeds de steekproef 

uit de OVG’s verder verdunnen. 

Drempelafstand Vlaanderen BHG Wallonië

Vlaanderen 0.0 5.0 5.0

BHG 2.0 0.0 2.0

Wallonië 5.0 5.0 0.0
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Enkel de motieven voor de volwassenen worden gecorrigeerd naar vervoerwijze, de verdelingen bij 

kinderen, waar de mode auto als bestuurder niet beschikbaar is, sluiten voldoende aan bij de 

waarnemingen die op hun beurt een ruime marge kennen. 

In volgende tabel worden de gehanteerde correctiefactoren naar motief en mode opgelijst: 

 
Tabel 15: Correctiefactoren voor vervoerwijzekeuzemodel 

Factoren groter dan 1 zullen het relatieve marktaandeel van die mode vergroten, en andersom zullen 

factoren kleiner dan 1 de aantrekkelijkheid van die mode verkleinen. Aangezien de zes modale 

alternatieven onderling als communicerende vaten functioneren, zullen per motief de factoren nooit 

allemaal tegelijkertijd groter of kleiner dan 1 zijn, aangezien dit geen relatieve verschuiving oplevert. 

In de bekomen aanpassingen is geen overduidelijke algemene lijn te trekken. De mode trein wordt 

echter wel minder aantrekkelijk gemaakt voor de meeste motieven. De mode autobestuurder wordt 

dan weer lichtjes omhoog getrokken. De afwijkingen van het model zonder correctie met de 

observaties is meestal niet al te groot, maar toch moeten bepaalde factoren een significante waarde 

aannemen om tot de gewenste aandelen te komen. Dit kan duiden op een zekere weerstand van de 

modelformulering tegenover verschuivingen. Of andersom gesteld, kan een bepaalde mode een 

sterke modelmatige conditionering hebben, gegeven de persoons- of gezinskenmerken die de 

uiteindelijke keuze in heel grote mate bepaalt. In een verdere fase is dan ook onderzoek nodig naar 

meer gerichte correctiefactoren die enkel opkomen voor bepaalde dimensies of kenmerken. 

Motief\Mode Bestuurder Passagier Trein BTM Fiets Te voet

1-WERK 1.30 1.10 0.35 1.00 1.20 1.55

2-ZAKELIJK 1.65 1.15 0.30 0.50 0.42 1.00

3-EDUCATIE 1.12 0.70 2.00 1.17 0.80 0.50

4-WINKEL 2.50 0.50 1.00 1.00 1.70 0.03

5-SHOP 1.75 1.10 0.10 0.25 1.36 2.70

6-RECREATIE 0.78 1.10 0.95 0.38 0.95 1.55

7-OVERIGE 1.30 1.03 0.60 0.20 0.58 0.71



6 BIJLAGEN 

6.1 TOURFORMATIEPROCEDURE 

De vraagmodellen zijn gebaseerd op het concept van tours. Dit zijn ketens van verplaatsingen die 

thuis beginnen en thuis eindigen. Omdat het OVG gebaseerd is op verplaatsingen moeten de tours in 

een nabewerking, de zogenaamde tourformatie, worden bepaald. De tourformatie voegt OVG 

records samen tot een tour, totdat de laatste verplaatsing naar huis terugkeert, of het volgende 

record betrekking heeft op een andere persoon. Vervolgens wordt aan de tour een 

hoofdvervoerwijze en een hoofdmotief toegekend. Van alle in de tour voorkomende vervoerwijzen 

wordt diegene die het hoogst staat in de vervoerwijzehiërarchie aangemerkt als de 

hoofdvervoerwijze. De vervoerwijzehiërarchie is als volgt: 

1. Trein 

2. BTM 

3. Autobestuurder 

4. Autopassagier 

5. Fietsen 

6. Wandelen 

 

Van alle in de tour voorkomende motieven wordt diegene die het hoogst staat in de 

activiteitenhiërarchie aangemerkt als hoofdmotief. Indien meerdere activiteiten op gelijke hoogte 

staan is de activiteit die het langst duurt het hoofdmotief. De activiteitenhiërarchie is als volgt: 

1. Werken / Onderwijs volgen 

2. Zakelijk 

3. Winkelen / Overig 

6.1.1 BEPALING THUISADRESSEN 

Hieronder volgt een opsomming van voorbeelden waarbij de waarnemingen niet eenduidig 

toegekend konden worden op basis van bovenstaand schema. 

Om te beginnen zijn de adressen uit het OVG vertaald naar zones. Hierbij is gebruik gemaakt van een 

adresmatcher die straten koppelt aan zones. Hierbij doet zich soms het probleem voor dat bepaalde 

straat/dorp combinaties in meerdere zones voorkomen, bijvoorbeeld een straat die in de ene zone 

begint en in de volgende eindigt. In dit soort gevallen wordt random één van de zones toegewezen. 

Om te voorkomen dat we bij kleine updates aan de tourformatie heel andere resultaten krijgen, is 

besloten om de adresmatcher eenmaal te draaien en de daarbij verkregen koppeling tussen adressen 

en zones vast te houden. 

Daarnaast herkent de tourformatie één huisadres per respondent, terwijl die door de toevalsfactor 

niet altijd hetzelfde uit de adresmatcher komen.  Dit is als volgt opgelost. De zone die is gekoppeld 

aan de eerste verplaatsing die aanduidt dat de respondent naar huis gaat, wordt beschouwd als het 

thuisadres. Voor elke verplaatsing die naar huis gaat later op de dag, wordt de zone uit de eerste 

verplaatsing naar huis gebruikt. 
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6.1.2 STARTPUNT 

De vraagstelling over waar mensen ’s ochtends vertrekken is als volgt in het OVG: Waar was het 

vertrekpunt van uw eerste verplaatsing op de invuldag? 

1. Het adres dat op de introductiebrief vermeld staat; 

2. Een ander adres, namelijk: 

Deze vraagstelling heeft als nadeel dat het adres op de introductiebrief niet per se het thuisadres 

hoeft te zijn. Kotstudenten bijvoorbeeld worden aangeschreven op het adres van hun ouders, maar 

voor het doel van het modelleren van verplaatsingen zou het adres van hun kot als thuisadres 

moeten worden beschouwd. Dit is dan ook het adres dat zij invullen bij de verplaatsing met als doel 

‘naar huis’. Gezien de toevalsfactor bij het toewijzen van de zones hoeft de zone die aan het adres 

van de introductiebrief gekoppeld zit niet noodzakelijk overeen te komen met de thuiszone die 

bepaald is uit de eerste verplaatsing naar huis. We hanteren het vertrekadres ’s ochtends als thuis, 

wanneer de zone die gekoppeld is binnen 10 km van de thuiszone ligt.  

6.1.3 NEVENTOURS 

Tijdens de tourformatie wordt ook gefocust op neventours. De secundaire bestemming is hierbij 

gedefinieerd als de bestemming die wordt aangedaan direct nadat het huis is verlaten (op de 

heenweg) of direct voordat de respondent terug naar huis keerde (op de terugweg). Tertiaire 

bestemmingen zijn gedefinieerd als de bestemming aangedaan direct na de secundaire bestemming 

(op de heenweg) of direct voor de secundaire bestemming op de terugweg. 

Hiernaast worden nog werkgebonden tours afgeleid. Dit zijn tours die beginnen en eindigen op de 

werklocatie. Deze tours hoeven niet noodzakelijker een huisgebonden werktour aan zich verbonden 

te hebben. In de data kan het voorkomen dat mensen niet vanuit huis vertrekken, wel op werk 

aankomen, van daaruit een tour maken en dan weer naar huis gaan. Deze respondent heeft dan 

geen volledige huisgebonden werktour gemaakt, maar wel een werkgebonden tour.  

Wanneer een respondent een hele werkgebonden tour maakt binnen een huisgebonden tour, wordt 

per tour individueel het hoofdvervoermiddel bepaald. Dit kan dus anders zijn voor de werkgebonden 

tour (te voet een broodje halen voor lunch) dan de huisgebonden werktour (met de auto naar en van 

werk).  

6.1.4 TIJDSTIPPEN 

De tijdstippen die aan de tour worden toegekend worden gegeven in uren. Hierbij is voor de heenreis 

het tijdstip halverwege de heenreis genomen. Voor de terugreis is het tijdstip halverwege de 

terugreis gebruikt. De berekende tijdstippen worden hierbij naar beneden afgerond. In het 

vraagmodel worden de uren geaggregeerd tot 11 perioden. 
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6.2 PARAMETERS TOURGENERATIEMODEL HOOFDTOURS 

 
Tabel 16: Parameters tourgeneratiemodel hoofdtours, eerste tour 

Parameter Werk Actief Werk Niet-Actief Zakelijk Educatie Winkelen Shoppen Recreatief Overige K.School K.Winkelen K.Shoppen K.Recreatief K.Overige WB.ZakelijkWB.Overige
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

b_cte -0.9093 3.441 3.956 2.236 1.947 3.268 0.6517 0.9558 -2.047 3.734 4.571 1.436 3.041 3.407 4.853 

b_0cars 0.5528 0.8609 

b_1car -0.1767 -0.6006 

b_2cars -0.3577 

b_3+cars -1.033 -1.012 0.3625 0.2906 -0.5039 

b_diplo1 0.3537 0.2600 -0.5568 0.3710 0.1827 

b_diplo2 0.2657 

b_diplo3 -0.2110 0.7534 -1.315 

b_female 0.1904 0.5417 0.6380 -0.3202 -0.2227 0.1507 -0.1672 0.8106 

b_gezin1 0.4574 0.7638 

b_gezin2 -2.348 

b_gezin3 0.1640 0.3513 

b_gezin4 -0.2547 0.2976 -0.4220 

b_ink1 0.7988 0.6383 

b_ink1/2 0.5734 

b_ink3 -0.1568 

b_ink5 -0.9627 

b_ink6 -0.3813 

b_ink99 0.2402 0.3799 0.4650 0.5442 

b_jr_aow -0.1061 

b_lft1 -0.6370 0.8285 -1.441 0.5523 0.8688 

b_lft2 0.2510 

b_lft3 -0.2450 

b_lft4/5 -0.2148 

b_lft5 0.3478 -0.2053 1.247 -0.2502 

b_lft6 1.273 1.567 2.995 0.3407 

b_lft65-69 -1.224 -0.1890 -0.2882 -0.4646 

b_lft85+ 0.9988 0.6567 

b_lftKnd2 0.2986 -0.3585 

b_occu1 -1.216 2.498 0.5964 0.3680 0.7604 0.9613 

b_occu3 -1.086 1.082 1.291 1.014 

b_occu4 1.278 -1.040 -0.9495 

b_std1 0.1559 -0.1772 0.3372 0.1572 

b_std2 0.3012 0.1002 0.1066 

b_std4 -0.2066 

b_std4/5 -0.09280 

b_std4/5/6 -0.07263 

b_std5 -0.3022 

b_std5/6 0.1852 -0.5424 
b_werkenden0 -0.2681 
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Met volgende invulling van parameters: 

 B_CTE: alternatief-specifieke constante; 

 B_xCARS: persoon heeft 0, 1, 2 of 3 of meer wagens in gezin; 

 B_DIPLOx: persoon heeft hoogst behaalde diploma van lager, middelbaar of hoger onderwijs; 

 B_FEMALE: persoon is vrouwelijk; 

 B_GEZINx: persoon is lid van gezinstype 1 (alleenstaand), 2 (samenwonend zonder kinderen), 3 (één-oudergezin met kinderen), 4 (twee-oudergezin 

met kinderen) of 5 (onbepaald); 

 B_INKx: persoon heeft gezinsinkomen van 0-1.000 / 1.001-2.000 / 2.001-3.000 / 3.001-4.000 / 4.001-5.000 / >5.000 euro per maand, of onbekend 

(klasse 99); 

 B_JR_AOW: persoon is tussen de 55 en 65 en niet-actief of reeds gepensioneerd; 

 B_LFTx: volwassen persoon zit in leeftijdscategorie van 18-24  / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / +65 jaar; 

 B_LFT65-69: volwassen persoon heeft leeftijd tussen 65 en 70; 

 B_LFT85+: volwassen persoon is ouder dan 85 jaar; 

 B_LFTKND2: kind met leeftijd tussen 12 en 18 jaar; 

 B_OCCUx: persoon heeft statuut werkzaam / gepensioneerd of niet-actief / leerling of student / overige of onbekend; 

 B_STDx: persoon woont in zone met stedelijkheid naar dichtheid van minder dan of gelijk aan 4 inwoners per m² / 4-10 / 10-17,5 / 17,5-30 / 30-50 / 

+50 inwoners per m²; 

 B_WERKENDEN0: geen actieven in gezin. 
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Tabel 17: Parameters tourgeneratiemodel hoofdtours, opvolgende tours 

 S_CTE: alternatief-specifieke constante; 

 S_GEZINx: persoon is lid van gezin type 1 (alleenstaand), 2 (samenwonend zonder kinderen), 3 (één-oudergezin met kinderen), 4 (twee-oudergezin 

met kinderen) of 5 (onbepaald); 

 S_LFTx: volwassen persoon zit in leeftijdscategorie van 18-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / +65 jaar; 

 S_LFTKND2: kind met leeftijd tussen 12 en 18 jaar; 

 S_OCCUx: persoon heeft statuut werkzaam / gepensioneerd of niet-actief / leerling of student / overige of onbekend; 

 S_STDx: persoon woont in zone met stedelijkheid naar dichtheid van minder dan of gelijk aan 4 inwoners per m² / 4-10 / 10-17,5 / 17,5-30 / 30-50 / 

+50. 

  

Parameter Werk Actief Werk Niet-Actief Zakelijk Educatie Winkelen Shoppen Recreatief Overige K.School K.Winkelen K.Shoppen K.Recreatief K.Overige WB.ZakelijkWB.Overige

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

s_cte 2.7880 1.8280 2.1480 3.5930 2.8360 3.5140 2.5530 1.1240 2.3990 3.5950 3.9750 2.5240 2.7080 2.5650 2.7410

s_gezin1 0.7699

s_gezin3 -0.5557

s_gezin4 -0.4194

s_lft1 0.9759

s_lft4 -0.7415 0.3183

s_lft5 -0.2463

s_lft6 1.3960

s_lftKnd2 0.4612

s_occu2 -0.7081

s_occu3 -0.9351

s_occu4 -0.1345 -0.5633

s_std3 0.6362

s_std6 -0.3916
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Volgorde neventours Eerste neventour
Richting Heen Terug

Géén cte 0 0

Werk cte -5.39 -3.781

b_ink4 0.6145
g_HT:werk 1.514

Zakelijk cte -4.073 -4.258

b_female -0.7576 -1.151

b_occu1 1.94

b_ink2 -1.307

b_ink5 -1.143

b_ink6 0.9968
g_HT:zakelijk 3.036 1.372

Educatie cte -6.686 -5.206

b_lft1 1.479
g_HT.educatie 2.979 1.094

Winkel cte -4.505 -3.674

b_female 0.2818 0.7632

b_gezin4 -0.4213

b_gezin5 0.7749

b_lft3 0.3423

b_ink5 0.4586

b_occu1 -0.1255

b_occu4 0.4866

g_HT:werk 0.6913

g_HT:zakelijk 0.6295

g_HT:educatie 0.735

g_HT:winkel/shop 1.585 0.8938

g_HT:recreatie 1.405
g_HT:overige 0.3754

Recreatie cte -4.936 -4.081

b_std2 0.4414

b_lft3 -0.5728

b_gezin4 -0.2562

b_diplo3 0.324

g_HT:werk 1.242

g_HT:zakelijk 1.453

g_HT:educatie 1.631
g_HT:recreatie 1.928 0.904

Overige cte -2.811 -3.183

b_occu1 -0.2859

b_occu3 -1.016

b_lft1 -0.8188

b_lft3 0.2264

b_lft4 -0.5227

b_0cars -0.4083 -0.6872

b_2cars 0.3043

b_female 0.3359 0.4861

b_diplo3 0.3474 0.3646

b_gezin3 0.5512

b_gezin4 0.4596 0.3664

b_ink99 -0.4922

g_HT:werk 0.5279
g_HT:overige -0.457

6.3 PARAMETERS TOURGENERATIEMODEL EERSTE NEVENTOUR 

Met volgende invulling van parameters: 

   CTE: alternatief-specifieke constante; 

   B_xCARS: persoon heeft 0, 1, 2 of 3 en meer wagens in gezin; 

   B_DIPLOx: persoon heeft hoogst behaalde diploma van lager, middelbaar of hoger onderwijs; 

   B_FEMALE: persoon is vrouwelijk; 

   B_OCCUx: persoon heeft statuut werkzaam / gepensioneerd of niet-actief / leerling of student / overige of onbekend; 

   B_GEZINx: persoon is lid van gezin type 1 (alleenstaand), 2 (samenwonend zonder kinderen), 3 (één-oudergezin met   

kinderen), 4 (twee-oudergezin met kinderen) of 5 (onbepaald); 

   B_INKx: persoon heeft gezinsinkomen van 0-1.000 / 1.001-2.000 / 2.001-3.000 / 3.001-4.000 / 4.001-5.000 / >5.000       

euro per maand, of onbekend (klasse 99); 

   B_LFTx: volwassen persoon zit in leeftijdscategorie van 18-24  / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / +65 jaar; 

   B_STDx: persoon woont in zone met stedelijkheid naar dichtheid van minder dan of gelijk aan 4 inwoners per m² / 4-10 

/ 10-17,5 / 17,5-30 / 30-50 / +50 inwoners per m²; 

   G_HTxxxx: attribuut dat bepaalt of de hoofdtour voor motief xxxx gemaakt wordt. 

 

  

Tabel 18: Parameters 
tourgeneratiemodel eerste 

neventour 
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Volgorde neventours Tweede neventour

Géén cte 0

Werk cte -4.009

g_NT:werk 2.888

Zakelijk cte -0.1311

b_female -0.515

b_lft1 -1.473

g_HT:zakelijk 0.3629

g_NT:winkel -2.237

g_NT:recreatief -2.361

g_NT:overige -2.202

Educatie cte -6.921

b_diplo1 1.999

g_NT:winkel 2.682

Winkel cte -2.376

b_female 0.6423

g_NT:zakelijk 1.594

g_NT:overige -0.4655

Recreatie cte -2.189

g_NT:zakelijk -2.13

g_NT:overige 0.7902

g_HT:winkel -0.6652

Overige cte -3.024

g_HT:educatie 1.329

g_HT:winkel -1.359

g_HT:recreatie 0.4249

g_NT:zakelijk -0.9249

g_NT:recreatie 0.8834

6.4  PARAMETERS TOURGENERATIEMODEL TWEEDE EN DERDE NEVENTOUR 

 

Met volgende invulling van parameters: 

 CTE: alternatief-specifieke constante; 

 B_DIPLOx: persoon heeft hoogst behaalde diploma van lager, middelbaar of hoger                                                                                                                                                                                                                                                                           

onderwijs; 

 B_FEMALE: persoon is vrouwelijk; 

 B_LFTx: volwassen persoon zit in leeftijdscategorie van 18-24  / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 

/ +65 jaar; 

 G_HTxxxx: attribuut dat bepaalt of de hoofdtour voor motief xxxx gemaakt wordt; 

 G_NTxxxx: attribuut dat bepaalt of de eerste neventour voor motief xxxx gemaakt wordt. 

  

Tabel 19: Parameters tourgeneratiemodel tweede en derde 
neventour 
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6.5 TIJDSTIPVERDELINGEN NAAR MOTIEF 

 
Tabel 20: Tijdstipverdeling motief werk 

1-WERK [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.08 0.04 0.08 0.08 0.04 3.49 0.68 0.76 0.32 0.40 0.40 6.39

[6,7) 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 1.93 2.49 4.22 1.89 1.08 1.29 13.13

[7,8) 0.08 0.00 0.04 0.08 0.16 5.98 1.93 9.52 9.56 4.06 2.89 34.30

[8,9) 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04 5.78 0.92 2.57 6.35 4.70 2.81 23.25

[9,10) 0.16 0.00 0.00 0.00 0.04 0.88 0.32 0.40 0.28 1.45 1.77 5.30

[10,15) 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.60 1.53 2.25 1.85 5.54 12.85

[15,16) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.24 0.12 0.36 0.84

[16,17) 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.32 0.56

[17,18) 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.08 0.76 0.96

[18,19) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.36 0.48
[19,24) 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 1.93

Totaal 1.29 0.08 0.16 0.24 0.32 18.80 6.99 19.08 20.96 13.86 18.23 100.00
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Tabel 21: Tijdstipverdeling motief zakelijk 

 
Tabel 22: Tijdstipverdeling motief educatie 

2-ZAKELIJK [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 1.28 0.51 0.26 0.26 0.26 0.26 4.09

[6,7) 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 1.53 0.26 0.51 1.79 0.51 0.51 6.39

[7,8) 0.26 0.00 0.51 0.26 0.26 2.56 1.02 2.56 1.28 1.28 0.77 10.74

[8,9) 0.26 0.00 0.00 0.77 0.77 7.16 1.02 2.30 3.84 1.53 1.53 19.18

[9,10) 0.26 0.00 0.00 0.00 0.77 5.12 0.26 1.28 1.02 1.02 0.77 10.49

[10,15) 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 13.04 3.58 4.35 4.60 2.30 2.56 30.69

[15,16) 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.77 0.77 0.26 0.51 3.07

[16,17) 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 1.28 0.51 1.28 4.09

[17,18) 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 1.53 1.28 4.09

[18,19) 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 3.07 3.58
[19,24) 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.32 3.58

Totaal 3.07 0.51 1.02 1.53 2.30 30.69 7.16 12.79 15.60 9.46 15.86 100.00

3-EDUCATIE [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 2.68

[6,7) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.49 0.24 0.24 2.92

[7,8) 0.24 0.00 0.24 0.24 0.49 8.76 2.68 9.25 4.14 0.73 0.73 27.49

[8,9) 0.24 0.00 0.00 0.73 0.49 12.17 3.16 6.33 3.41 2.19 1.95 30.66

[9,10) 0.24 0.00 0.00 0.00 0.24 2.19 0.73 1.22 0.49 0.49 0.24 5.84

[10,15) 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 2.43 4.38 2.92 2.68 1.70 15.57

[15,16) 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.49 0.49 0.24 1.95

[16,17) 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.24 0.24 1.22

[17,18) 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.49 1.95 3.16

[18,19) 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 4.87 5.35
[19,24) 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 3.16

Totaal 2.92 0.49 0.73 1.46 1.70 24.82 9.73 22.14 12.65 8.03 15.33 100.00
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Tabel 23: Tijdstipverdeling motief winkel 

 
Tabel 24: Tijdstipverdeling motief shoppen 

4-WINKEL [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.88 0.45 0.48 0.26 0.07 0.07 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 2.28

[6,7) 0.01 0.01 0.04 0.15 0.17 0.06 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.53

[7,8) 0.01 0.00 0.01 0.06 0.22 0.11 0.01 0.01 0.01 0.02 0.06 0.52

[8,9) 0.03 0.00 0.00 0.01 0.49 0.87 0.02 0.01 0.04 0.02 0.14 1.62

[9,10) 0.15 0.00 0.00 0.00 0.01 2.71 0.01 0.02 0.04 0.01 0.26 3.21

[10,15) 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20.28 7.42 5.65 2.99 1.28 1.65 39.91

[15,16) 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.52 2.81 2.31 1.41 7.19

[16,17) 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.62 2.71 4.08 7.61

[17,18) 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.84 9.36 10.37

[18,19) 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 13.40 13.62
[19,24) 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 13.17

Totaal 4.05 0.46 0.53 0.48 0.96 24.10 7.48 6.25 6.58 7.21 41.89 100.00

5-SHOP [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.65 0.22 0.28 0.37 0.34 0.37 0.03 0.03 0.03 0.03 0.12 2.46

[6,7) 0.03 0.03 0.03 0.12 0.12 0.09 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.58

[7,8) 0.03 0.00 0.03 0.03 0.03 0.25 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.52

[8,9) 0.06 0.00 0.00 0.03 0.12 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.37 0.77

[9,10) 0.22 0.00 0.00 0.00 0.03 0.46 0.03 0.06 0.03 0.03 0.28 1.14

[10,15) 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 11.22 6.42 6.30 3.96 2.92 7.78 41.33

[15,16) 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.46 2.18 3.50 5.01 11.49

[16,17) 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.15 2.64 9.19 13.12

[17,18) 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.34 7.44 9.50

[18,19) 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 10.23 11.09
[19,24) 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.38 7.99

Totaal 10.26 0.25 0.34 0.55 0.65 12.45 6.61 6.98 6.48 9.59 45.85 100.00
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Tabel 25: Tijdstipverdeling motief recreatief 

 

Tabel 26: Tijdstipverdeling motief overige 

6-RECREATIEF [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.79

[6,7) 0.07 0.07 0.07 0.13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.79

[7,8) 0.07 0.00 0.07 0.33 0.20 0.33 0.07 0.07 0.07 0.07 0.13 1.39

[8,9) 0.07 0.00 0.00 0.13 0.53 2.65 0.13 0.66 0.26 0.40 0.33 5.16

[9,10) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.26 4.50 0.33 0.13 0.13 0.07 0.33 5.82

[10,15) 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 4.30 7.54 7.01 2.84 3.17 33.47

[15,16) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 1.19 1.32 0.86 1.26 5.16

[16,17) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.73 1.32 1.52 3.97

[17,18) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 1.39 3.57 5.69

[18,19) 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 10.12 11.97
[19,24) 5.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.77 25.79

Totaal 6.94 0.13 0.20 0.66 1.12 16.01 5.42 10.05 10.32 7.80 41.34 100.00

7-OVERIGE [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.51 0.11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 1.14

[6,7) 0.06 0.91 0.34 0.06 0.06 0.11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 1.82

[7,8) 0.06 0.00 1.42 1.76 0.57 0.74 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 4.83

[8,9) 0.06 0.00 0.00 9.89 3.18 2.96 0.17 0.23 0.23 0.11 0.17 17.00

[9,10) 0.06 0.00 0.00 0.00 1.99 5.74 0.34 0.17 0.23 0.06 0.06 8.64

[10,15) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 21.55 3.75 2.27 0.97 0.57 1.19 30.36

[15,16) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 3.47 1.08 0.34 0.51 11.71

[16,17) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.62 1.93 0.85 0.45 5.91

[17,18) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 2.50 1.19 6.20

[18,19) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 2.79 5.17
[19,24) 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 7.22

Totaal 1.42 1.02 1.82 11.77 5.86 31.15 10.69 8.93 7.05 6.94 13.36 100.00



 

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

 

Beleid 60  

 
Tabel 27: Tijdstipverdeling kindmotief school 

 
Tabel 28: Tijdstipverdeling kindmotief winkel 

8-K.SCHOOL [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.98

[6,7) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.27 0.09 0.09 1.16

[7,8) 0.09 0.00 0.09 0.09 0.09 6.52 7.60 11.35 3.66 2.06 0.27 31.81

[8,9) 0.18 0.00 0.00 0.09 0.18 15.37 17.61 14.92 4.74 1.52 1.07 55.67

[9,10) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.18 0.09 0.09 0.09 0.09 0.80

[10,15) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 2.95 2.32 0.71 0.36 0.09 6.88

[15,16) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.54

[16,17) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.09 0.09 0.09 0.63

[17,18) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.18 0.27 0.63

[18,19) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.18 0.36
[19,24) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.54

Totaal 1.07 0.18 0.27 0.36 0.54 22.52 28.60 29.22 9.83 4.65 2.77 100.00

9-K.WINKEL [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 1.11 0.32 0.71 0.32 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.16 3.09

[6,7) 0.08 0.08 0.16 0.16 0.32 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1.27

[7,8) 0.08 0.00 0.08 0.08 0.08 0.24 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.95

[8,9) 0.16 0.00 0.00 0.08 0.16 0.40 0.16 0.08 0.08 0.08 0.08 1.27

[9,10) 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08 2.45 0.08 0.08 0.08 0.16 0.24 3.24

[10,15) 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 6.09 3.01 3.48 1.90 1.19 0.79 17.25

[15,16) 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.55 2.22 2.06 1.34 6.41

[16,17) 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.40 3.01 5.38 9.26

[17,18) 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 2.61 17.17 20.33

[18,19) 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 18.43 18.83
[19,24) 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.79 18.12

Totaal 6.96 0.40 0.95 0.63 0.71 9.34 3.56 4.51 4.98 9.41 58.54 100.00
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Tabel 29: Tijdstipverdeling kindmotief overige 

 
Tabel 30: Tijdstipverdeling werkgebonden motief zakelijk 

10-K.OVERIGE [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 2.96

[6,7) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 2.96

[7,8) 0.27 0.00 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 2.70

[8,9) 0.27 0.00 0.00 0.27 0.81 0.27 0.81 0.54 0.27 0.27 0.27 3.77

[9,10) 0.27 0.00 0.00 0.00 0.27 0.81 0.27 0.27 0.54 0.54 0.27 3.23

[10,15) 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85 1.62 5.12 2.43 0.81 1.35 16.44

[15,16) 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 2.16 1.89 0.81 0.81 7.01

[16,17) 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 3.50 2.43 2.43 10.51

[17,18) 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 5.66 10.78 18.87

[18,19) 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 14.29 17.79
[19,24) 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.48 13.75

Totaal 2.96 0.54 0.81 1.08 1.89 6.74 4.58 10.78 11.59 14.56 44.47 100.00

11-WB.ZAKELIJK [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 9.73

[6,7) 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.77 0.88 1.77 11.50

[7,8) 0.88 0.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 6.19 10.62 0.88 3.54 26.55

[8,9) 0.88 0.00 0.00 0.88 0.88 2.65 0.88 0.88 4.42 4.42 2.65 18.58

[9,10) 0.88 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.77 7.96

[10,15) 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 2.65 0.88 0.88 7.96

[15,16) 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 5.31

[16,17) 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 0.88 4.42

[17,18) 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 3.54

[18,19) 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 2.65
[19,24) 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 1.77

Totaal 9.73 1.77 2.65 3.54 4.42 7.08 6.19 12.39 23.89 12.39 15.93 100.00
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Tabel 31: Tijdstipverdeling werkgebonden motief overige 

 

  

12-WB.OVERIGE [0,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,15) [15,16) [16,17) [17,18) [18,19) [19,24) Totaal

[0,6) 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 8.87

[6,7) 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 2.42 0.81 0.81 1.61 11.29

[7,8) 0.81 0.00 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 1.61 10.48 4.03 4.03 25.00

[8,9) 0.81 0.00 0.00 0.81 0.81 0.81 0.81 4.03 9.68 4.84 0.81 23.39

[9,10) 0.81 0.00 0.00 0.00 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 1.61 3.23 9.68

[10,15) 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 5.65

[15,16) 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 4.84

[16,17) 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.81 0.81 0.81 4.03

[17,18) 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.81 0.81 3.23

[18,19) 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.81 2.42
[19,24) 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 1.61

Totaal 8.87 1.61 2.42 3.23 4.03 4.84 5.65 12.10 25.81 16.13 15.32 100.00
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6.6 SIMULTAAN VERVOERWIJZE/BESTEMMINGSKEUZEMODEL 

 
Tabel 32: Parameters simultaan vervoerwijze/bestemmingskeuzemodel: deel 1/2 

Thema Parameter 1-WERK 2-ZAKELIJK 3-EDUCATIE 4-WINKEL 5-SHOP 6-RECREATIE 7-OVERIGE 8-K.SCHOOL 9-K.WINKEL 10-K.OVERIGE 11-WB.ZAKELIJK 12-WB.OVERIGE

Size Bevolking -1.6210 -0.4719 1.0000 1.0000 1.0000 -0.6074 -0.8067

TW.Totaal 1.0000 1.0000 -0.0499 1.0000 1.0000

TW.Administratie -1.8240 0.9512

TW.Onderwijs -0.8382

TW.WinkelWekelijks 1.0000 1.0000

TW.WinkelDagelijks 0.6113

TW.WinkelLangeTermijn -0.3219 1.0000

TW.Horeca 2.8510 1.6020

TW.Musea 2.6430 1.6930

TW.Gezondheid -9.8520

SB.Hoger 1.0000

SB.Middelbaar -14.020000

SB.Lager 1.0000

Cte Bestuurder 0.0198 -0.2321 -3.4620 -0.6615 -0.3465 -0.9732 0.4080 -1.5290 -0.9745

Passagier -1.8330 -1.3330 -2.6670 -1.6230 -1.6110 -2.7040 -3.6230 -1.6020 0.6995 0.5926 -4.9630 -3.0250

Trein -0.8472 -2.6740 -2.8090 -4.4870 -4.6510 -5.0180 -6.8440 -4.8470 -99.0000 -6.8670 -99.0000 -99.0000

Bus/Tram/Metro -1.1400 -2.5500 -1.0770 -1.6640 -2.3220 -2.1810 -4.1460 -1.4720 -4.6110 -1.5960 -4.6600 1.9890

Fiets -0.0447 -0.0413 -0.0461 -0.0757 -0.0465 -0.0522 -0.0867 -0.0568 -0.0710 -0.0722 -0.0518 -0.0716

TeVoet 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

LOS B_Tijd-Bestuurder -0.0350 -0.0447 -0.0432 -0.0021 -0.0317 -0.0610 -0.1020 -0.0133 -0.1424

B_Tijd-Passagier -0.0680 -0.0883 -0.0869 -0.0722 -0.0816 -0.0914 -0.1047 -0.1619 -0.1589 -0.1409 -0.0325 -0.2168

B_Tijd-Trein -0.0045 -0.0081 -0.0085 -0.0029 -0.0023 -0.0087 -0.0042 -0.0149 0.0000 -0.0097 -99.0000 -99.0000

B_Tijd-Bus/Tram/Metro -0.0110 -0.0130 -0.0132 -0.0131 -0.0097 -0.0119 -0.0163 -0.0185 -0.0195 -0.0288 -0.0013 -0.1010

B_Tijd-Fiets -0.0447 -0.0413 -0.0461 -0.0757 -0.0465 -0.0522 -0.0867 -0.0568 -0.0710 -0.0722 -0.0518 -0.0716

B_Tijd-TeVoet -0.0339 -0.0312 -0.0495 -0.0393 -0.0385 -0.0324 -0.0423 -0.0466 -0.0356 -0.0338 -0.0541 -0.0658

B_LogtransfoKost -3.0660 -2.5880 -1.4910 -4.7090 -2.1690 -0.9844 -1.3140 -2.1710 -11.3000

Intra_Bestuurder 0.6688 -0.7504 -1.3550

Intra_Passagier 0.3135 -99.0000 -99.0000

Intra_Fiets 0.2482

Intra_TeVoet 3.5700 6.2870 2.6070

mot_d1 0.5796

mot_d2 0.8598

mod_d3 0.7853

Neventour NT.Bestuurder 0.6225 0.3886 -0.4704

NT.Passagier 1.0840

NT.Bus/Tram/Metro -1.4300

NT.Fiets -0.3580 -0.8741 -0.0153

NT.TeVoet -1.1870 -0.1374 -1.2690

NT.Std3 -0.1745 -0.0905

intra
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Tabel 33: Parameters simultaan vervoerwijze/bestemmingskeuzemodel: deel 2/2 

 

 

 

 

 

Thema Parameter 1-WERK 2-ZAKELIJK 3-EDUCATIE 4-WINKEL 5-SHOP 6-RECREATIE 7-OVERIGE 8-K.SCHOOL 9-K.WINKEL 10-K.OVERIGE 11-WB.ZAKELIJK 12-WB.OVERIGE

P.Vrouwelijk Passagier 1.4150 1.6670

Bus/Tram/Metro 1.0670 1.4570 1.7030

Fiets 1.8450

TeVoet 1.1940 0.9509

P.Jong Passagier 1.4920

Bus/Tram/Metro -1.7910

Fiets -0.4978

P.Status Actief.Bestuurder 2.5160

Actief.Passagier 1.0950

Actief.Bus/Tram/Metro -1.3730 -1.7750

Pensioen.Bestuurder 2.7930

Pensioen.Bus/Tram/Metro 0.9015

Pensioen.Fiets 3.3520

Student.Bestuurder -1.6380

Student.Passagier 1.0460

Overige.Bestuurder 1.6560

Overige.Passagier 1.4260

Overige.Bus/Tram/Metro 1.0790

Overige.TeVoet 1.9140

P.Autobezit 0-Auto's.Bestuurder -0.9374 -2.6470 -2.3410 -3.9240 -99.0000 -99.0000

0-Auto's.Bus/Tram/Metro -2.6470 1.7600 1.6060

0-Auto's.TeVoet 1.4390

2+Auto's.Bestuurder 1.0320 1.4050 1.7100 0.7826 0.4310 1.0120 0.6140 1.0710 0.6974

2+Auto's.Passagier 0.8939

2+Auto's.Trein -0.0166

P.Inkomen Ink1.Bus/Tram/Metro 0.8223 1.0460

Zonaal B_Parkeerkost -0.7185 -0.4036 -0.3138 -0.1444

Std5/6.Fiets -0.0320

Std6.Fiets -0.1811 -1.2920

Std5/6.TeVoet -0.2518
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Met volgende invulling van parameters:  

 

Tabel 34: Omschrijving parameters simultaan vervoerwijze/bestemmingskeuzemodel: deel 1/2 

 

 

Coëfficiënt Omschrijving

Size Bevolking Sizeparameter voor de bevolkingsdichtheid 

Size TW.Totaal Sizeparameter voor het aantal arbeidsplaatsen 

Size TW.Administratie Sizeparameter voor het aantal arbeidsplaatsen in tewerkstellingscategorie administratie

Size TW.Onderwijs Sizeparameter voor het aantal arbeidsplaatsen in tewerkstellingscategorie onderwijs

Size TW.WinkelWekelijks Sizeparameter voor het aantal arbeidsplaatsen in tewerkstellingscategorie kleinhandel wekelijkse aankopen

Size TW.WinkelDagelijks Sizeparameter voor het aantal arbeidsplaatsen in tewerkstellingscategorie kleinhandel dagelijkse aankopen

Size TW.WinkelLangeTermijn Sizeparameter voor het aantal arbeidsplaatsen in tewerkstellingscategorie handel + kleinhandel aankopen wekelijkse of lange termijn

Size TW.Horeca Sizeparameter voor het aantal arbeidsplaatsen in tewerkstellingscategorie eet- en drinkgelegenheden

Size TW.Musea Sizeparameter voor het aantal arbeidsplaatsen in tewerkstellingscategorie kunst, amusement en recreatie, verenigingen

Size TW.Gezondheid Sizeparameter voor het aantal arbeidsplaatsen in tewerkstellingscategorie gezondheidszorg

Size SB.Hoger Sizeparameter voor het aantal onderwijsplaatsen in het hoger onderwijs

Size SB.Middelbaar Sizeparameter voor het aantal onderwijsplaatsen in het middelbaar onderwijs

Size SB.Lager Sizeparameter voor het aantal onderwijsplaatsen in het lager onderwijs

Cte Bestuurder Alternatief specifieke constante voor autobestuurder

Cte Passagier Alternatief specifieke constante voor autopassagier

Cte Trein Alternatief specifieke constante voor trein

Cte Bus/Tram/Metro Alternatief specifieke constante voor bus, tram en metro

Cte Fiets Alternatief specifieke constante voor fietsen

Cte Te Voet Alternatief specifieke constante voor wandelen

Bestuurder* / *Bestuurder Parameter specifiek voor vervoerwijze autobestuurder

Passagier* / *Passagier Parameter specifiek voor vervoerwijze autopassagier

Trein* / *Trein Parameter specifiek voor vervoerwijze trein

Bus/Tram/Metro* / *Bus/Tram/Metro Parameter specifiek voor vervoerwijze bus, tram en metro

Fiets* / *Fiets Parameter specifiek voor vervoerwijze fietsen

Te Voet* / *Te Voet Parameter specifiek voor vervoerwijze wandelen

B_tijd* Tijdscoëfficiënt voor vervoerwijze *
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Tabel 35: Omschrijving parameters simultaan vervoerwijze/bestemmingskeuzemodel: deel 2/2 

 

Coëfficiënt Omschrijving

INTRA_*    Dummy voor intrazonale verplaatsingen voor vervoerwijze *

Mot_d1 Gemotoriseerd vervoer voor afstanden  < 2 km

Mot_d2 Gemotoriseerd vervoer voor afstanden in [2-5) km

Mot_d3 Gemotoriseerd vervoer voor afstanden [5- 10) km

NT_*    Dummy voor het het maken van een neventour voor vervoerwijze *

vrouwelijk_* Dummy voor vrouwen voor vervoerwijze *

0auto's_* Dummy voor de afwezigheid van een auto voor vervoerswijze *

1auto_* Dummy voor de aanwezigheid van een auto voor vervoerswijze *

2auto's_* Dummy voor de aanwezigheid van twee auto’s voor vervoerswijze *

1+auto's_* Dummy voor de aanwezigheid van een of meer  auto’s voor vervoerswijze *

2+auto's_* Dummy voor de aanwezigheid van twee of meer  auto’s voor vervoerswijze *

3+auto's_* Dummy voor de aanwezigheid van drie of meer  auto’s voor vervoerswijze *

actief_* Dummy voor werkenden voor vervoerswijze *

pensioen_* Dummy voor gepensioneerden voor vervoerswijze *

student_* Dummy voor studenten voor vervoerswijze *

overig_* Dummy voor hoofdberoep overig voor vervoerswijze *

ink1_* Dummy voor inkomensklasse <1000 euro voor vervoerswijze * 

ink2_* Dummy voor inkomensklasse 1001-2000 euro voor vervoerswijze * 

ink3_* Dummy voor inkomensklasse 2001-3000 euro voor vervoerswijze * 

ink4_* Dummy voor inkomensklasse 3001-4000 euro voor vervoerswijze * 

ink5_* Dummy voor inkomensklasse 4001-5000 euro voor vervoerswijze * 

ink6_* Dummy voor inkomensklasse >5000 euro voor vervoerswijze * 

std1_* Dummy voor stedelijkheidsklasse 1 voor vervoerswijze *

std2_* Dummy voor stedelijkheidsklasse 2 voor vervoerswijze *

std3_* Dummy voor stedelijkheidsklasse 3 voor vervoerswijze *

std4_* Dummy voor stedelijkheidsklasse 4 voor vervoerswijze *

std5_* Dummy voor stedelijkheidsklasse 5 voor vervoerswijze *

std6_* Dummy voor stedelijkheidsklasse 6 voor vervoerswijze *

jong_* Dummy voor een leeftijd < 12 jaar.

B_parkeerkost Parameter voor bestemmingen met parkeerkosten


