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1 Terminologie 

• Class (VB.NET): een object wordt in VB.NET gedefinieerd als een onderdeel van een klasse 
(class). Een klasse beschrijft de variabelen, eigenschappen, procedures en gebeurtenissen van 
een object. Aan één klasse kunnen zoveel objecten toegewezen worden als nodig. 

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

• Fijne zonering: zoneringsniveau waarbij België is onderverdeeld in 518 zones. Voor 
Vlaanderen stemt dit grosso modo overeen met de gemeentes. Grote steden of gemeentes, of 
steden of gemeentes waar een fysische barrière doorloopt (snelweg, waterweg,…) zijn in 
sommige gevallen verder onderverdeeld. In Wallonië wordt dit zoneringsniveau langs de grens 
met Vlaanderen ook aangehouden, maar hoe verder verwijderd van Vlaanderen, hoe minder fijn 
de zonering. De zonering in het buitenland is hetzelfde als die voor de grove zonering. Deze 
zonering wordt gebruikt bij de vervoerwijzekeuze, het logistieke model, het voertuigmodel en de 
toedeling. 

• Form (VB.NET): scherm dat als interface gebruikt wordt in VB.NET. Het kan zowel 
inputbestanden, statusbalken als bedieningsknoppen weergeven. Binnen de code van het 
strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1 krijgt elk deelmodel een aparte form. 

• Grove zonering of NUTS3-zonering: zoneringsniveau waarbij België is onderverdeeld in 47 
zones. Voor België stemt dit overeen met de arrondissementen (NUTS3-niveau) met een extra 
zone voor de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge en de luchthaven van Zaventem. In 
het buitenland wordt dit zoneringniveau langs de grens met België aangehouden, maar hoe 
verder men verwijderd is van België, hoe grover de zonering wordt. Deze zonering wordt 
gebruikt bij de generatie en distributie. 

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

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

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

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

• ADSEI: Algemene directie voor statistiek en economische informatie 

• HB: Herkomst-bestemming 

• FOD: Federale overheidsdienst 

• NACE: Europese indeling van bedrijfsactiviteiten 

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

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

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

• PA: Productie-attractie 

• PAE: personen-auto-equivalent 

• RSZ: Rijksdienst voor Sociale zekerheid 

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

• svrm 4: Strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1 

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

• VKBO: Verrijkte kruispuntdatabank voor ondernemingen 

• VVWK: Vervoerwijzekeuze 
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3 Inleiding 

Het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1 (svrm 4) brengt de grote goederenstromen via de 

weg, het spoor en de binnenvaart door Vlaanderen in kaart. Hiertoe worden in verschillende stappen 

de goederenstromen berekend die over de Vlaamse vervoersnetwerken vervoerd worden, alsook de 

bijbehorende voertuigstromen. Achtereenvolgens worden volgende stappen doorlopen: 

• Generatiemodel: berekening van de productie en attractie van goederenstromen in aantal 

tonnen per NUTS3-zone; 

• Distributiemodel: koppeling van de producties en attracties; 

• Vervoerwijzekeuzemodel: bepalen van vervoerwijze; 

• Logistieke processen: integratie van grote logistieke centra; 

• Voertuigmodel: omzetten van de berekende goederenstromen naar voertuigstromen; 

• Toedelingsmodel op dagbasis: toedeling van de verschillende voertuigstromen. 

Bijkomend aan de bovenstaande stappen zijn er nog een aantal extra stappen aan het vrachtmodel 

toegevoegd. Deze stappen staan vooral in het teken van het opmaken van uurmatrices en het 

opstellen van matrices voor andere verkeersmodellen, zoals bv. het strategisch personenmodel 

Vlaanderen versie 4.1.1: 

• Tijdstipkeuzemodel: model dat voor het vrachtwagenverkeer het vertrektijdstip bepaalt; 

• Toedelingsmodel op uurbasis; 

• Desaggregatiemodel naar een meer gedetailleerde zonering. 

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

NUTS3-niveau. De andere stappen gebeuren met een meer gedetailleerde, ‘fijne’ zonering (zie 

paragraaf 4.2). 

Het svrm 4 verschilt zowel naar basisdata, modeltechnieken als modelparameters van de vorige 

versie van het strategisch vrachtmodel Vlaanderen. Daarom wordt het een nieuwe generatie van het 

vrachtmodel genoemd. 

Na deze inleiding worden in het vierde hoofdstuk alle voorbereidende stappen beschreven, zoals de 

actualisatie van het basisjaar van 2004 naar 2010 en de actualisatie van de parameters aan de hand 

van parameterschattingen. 

In het vijfde hoofdstuk worden de nieuwe modelstructuur en modeltechnieken uitvoerig besproken. 

De validatie van svrm 4 wordt in het zesde hoofdstuk besproken. 

Als laatste volgt dan een literatuurlijst, twee bijlagen met een Engelstalige, meer gedetailleerde uitleg 

over de opmaak van de geobserveerde matrices en het generatiemodel, een bijlage met tabellen over 

de schattingen van het vervoerwijzekeuzemodel en een bijlage met een overzicht van de 

tewerkstellingsklassen en de desaggregatiecijfers per tewerkstellingsklasse. 
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4 Dataverzameling en -verwerking 

4.1 Algemeen 

Bij de opstart van de ontwikkeling van het svrm 4 is er gekozen voor het basisjaar 2010 omdat enkel 

voor dat jaar gegevens over de goederenstromen via de verschillende modi aanwezig waren. Als 

invoer en validatie zijn daarom waarnemingen nodig over de goederenstromen per spoor, via de 

binnenvaart en over de weg voor 2010. De basisgegevens werden verzameld voor 20 productsoorten, 

ingedeeld volgens de NST-2007-categorisering
1
, die is opgesteld door de UNECE. Een overzicht van 

deze productsoorten wordt gegeven in Tabel 1. 

 
Tabel 1: Overzicht van de NST-klassen 

Daarnaast zijn er ook statistieken over bevolking en tewerkstelling in de industrie in 2010 nodig, omdat 

deze het distributieproces zullen beïnvloeden. De dataverzameling van deze gegevens en de 

verwerking ervan tot geobserveerde matrices komen verder in dit hoofdstuk (paragraaf 4.3 en 4.4) aan 

bod. 

In het svrm 4 zijn ook de kostenfuncties geactualiseerd, zowel wat betreft de parameters als de kosten 

zelf. De actualisatie van de kosten wordt besproken in paragraaf 0 van dit hoofdstuk. De schatting van 

de parameters van de kostenfuncties voor het vervoerwijzekeuzmodel wordt in paragraaf 0 van dit 

hoofdstuk besproken. 

In het svrm 4 is er een extra deelmodel toegevoegd ten opzichte van de vorige versie van het 

strategisch vrachtmodel, namelijk het tijdstipkeuzemodel. Hiertoe werd een gedragsonderzoek 

uitgevoerd, waarvan de uitvoering en de verwerking besproken wordt in paragraaf 0 van dit hoofdstuk. 

Bij het opstellen van het vrachtmodel is voor het opmaken van sommige data gebruikgemaakt van 

data volgens de NSTR-classificatie. Zoals hierboven aangegeven werkt het svrm 4 met de NST-2007-

categorisering. Verschillende databronnen konden gekoppeld worden aan de NSTR-classificatie. Voor 

sommige gegevens is teruggegrepen naar informatie uit het svrm 1 dat nog met de NSTR-classificatie 

werkte. Om de data met de NSTR-classificatie toch nog te kunnen gebruiken, moet een conversie van 

de gegevens uitgevoerd worden. Tabel 2 geeft de conversietabel weer tussen de twee indelingen. 

Voor elke NSTR-categorie wordt weergegeven welk aandeel van elke NSTR-categorie aan welke 

NST-2007 categorie is toegewezen. Op basis van deze tabel kunnen gegevens in de NSTR-indeling 

ook nog gebruikt worden voor de nieuwe versie van het vrachtmodel. 

  

                                                      

1 Zie ook http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2008/wp6/ECE-TRANS-WP6-155a1e.pdf 

NST Beschrijving NST Beschrijving

1 Landbouwproducten 11 Machines

2 Kolen, ruwe petroleum en gas 12 Transportgoederen

3 Ertsen 13 Meubelen en andere gefabriceerde goederen

4 Voeding, drank en tabak 14 Secundaire ruwe materialen

5 Textiel 15 Post

6 Hout en afgeleide producten 16 Materiaal voor transport van goederen

7 Geraffineerd petroleum, cokes 17 Verhuisgoederen

8 Chemicaliën en afgeleide producten 18 Gegroepeerde goederen

9 Niet-metalen minerale producten 19 Onbekend

10 Metalen 20 Andere 

Beschrijving NST-klassen
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Tabel 2: Conversietabel NSTR - NST-2007 (Universiteit St. Gallen, Zwitserland) 

4.2 Zonering en netwerken 

4.2.1 Zonering 

Het studiegebied van het svrm 4 is Vlaanderen. De zonering en het netwerk gaan echter veel ruimer 

en nemen een groot deel van Europa mee. 

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

verder van België verwijderd is, van NUTS2 naar NUTS1 naar groeperingen van landen (zie Figuur 1). 

Dit zorgt voor 97 buitenlandse zones. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 4% 0% 29% 52% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 0% 0% 12% 0% 37% 0% 37% 22% 0% 0%

4 3% 64% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0%

5 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6%

6 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 13%

7 0% 0% 59% 43% 0% 0% 0% 0% 8% 0%

8 5% 3% 0% 1% 8% 0% 3% 78% 49% 3%

9 0% 0% 0% 4% 0% 0% 54% 0% 6% 17%

10 0% 0% 0% 0% 9% 100% 0% 0% 1% 22%

11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16%

12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8%

13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

14 3% 0% 0% 0% 46% 0% 6% 0% 17% 1%

15 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

17 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

18 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

19 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

20 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

NSTR

NST-2007

Conversietabel NSTR - NST-2007
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Figuur 1: Zonering svrm 4 in het buitenland 

Bij de generatie en de distributie wordt in het binnenland een grove zonering gebruikt op NUTS3-

niveau, wat overeenkomt met de arrondissementen. Daarenboven zijn de zeehavens Antwerpen, 

Gent en Zeebrugge en de luchthaven van Zaventem (Brucargo-zone) in een aparte zone opgenomen. 

Dit resulteert in 47 binnenlandse zones (zie Figuur 2). 

 

Figuur 2: Overzicht van de zonering in België voor generatie- en distributiemodel. Rode lijnen = snelwegen 

Vanaf de vervoerwijzekeuze wordt overgeschakeld naar een fijnere zonering met 518 zones in België 

(zie Figuur 3). In Vlaanderen komen de zones buiten de zeehavens grosso modo overeen met de 

gemeentegrenzen en in sommige gemeenten (met een fysieke barrière door de gemeente) met de 

deelgemeentegrenzen. In de havens zijn de zones verder uitgesplitst, zodat geen enkele zone over 

een gemeentegrens heen loopt. In het buitenland blijft in deze deelmodellen de zonering dezelfde als 

bij de generatie- en distributiemodel. 
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Figuur 3: Fijne zonering in België 

4.2.2 Netwerken 

De verschillende netwerken (weg, water, spoor) zijn in één bestand opgenomen (NET.NET in de 

folder van scenariospecifieke data), maar hebben elk hun eigen kenmerken. In totaal bevat het 

netwerk 40923 knopen (met 10644 kruispuntdefinities) en 95541 links. De kruispunten en 

afslagverboden zijn respectievelijk opgenomen in de bestand JNC.IND en TRN.PEN en staan 

eveneens onder de folder met scenariospecifieke data. 

Tabel 3 geeft een overzicht van alle attributen die in het netwerk opgenomen zijn voor wegen, sporen 

en waterwegen. De prefixen ‘B’, ‘S’ en ‘W’, respectievelijk binnenvaart, spoor en weg, geven aan dat 

het attribuut modespecifiek is. Tabel 4 en Tabel 5 geven voor de attributen ‘Linktype’ en ‘Regiocode’ 

specifiek aan wat elke waarde van attribuut betekent. 
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Tabel 3: Overzicht linkattributen in het netwerk. 

  

Linkattribuut Omschrijving

A                Nummer A-knoop

B                Nummer B-knoop

B_CAP_LADING     Capaciteit van de waterweg naar scheepslading

B_CAPACITY       Capaciteit van de waterweg naar scheepstype

B_LOCK1_SURF Oppervlakte eerste sluis

B_LOCK2_SURF Oppervlakte tweede sluis

B_LOCKS_CONS     Aantal sluizen achter elkaar

B_LOCKS_NUM      Aantal sluizen naast elkaar

B_SLUISVERLIES   Verliestijd aan sluizen (niet meer in gebruik)

B_TELID          Indentificatienummer telling binnenvaart (nog niet in  gebruik)

BORDER           Aanduiding grensposten voor SLA's

DISTANCE         Afstand (kilometer)

JURISDICTION     Jurisdictiecode

LINKTYPE         Linktype (zie tabel)

REGIOCODE        Regiocode (zie tabel)

S_PRELOAD        Aantal passagierstreinen

S_SPOREN         Aantal sporen

S_TELID          Indentificatienummer telling spoor (nog niet in  gebruik)

S_TRACTIE        Tractietype (0=electrisch, 1=diesel)

S_V              Toegelaten snelheid spoorverkeer

S_VERBOD         Tractietype (0=electrisch, 1=diesel)

SPEED            Toegelaten snelheid

W_CAPACITY       Capaciteit van de weg (pae/u)

W_ENKELRICHTING Enkelrichting of middenberm (1=enkelrichting of middenberm)

W_FUNCTIE        Wegfunctie (1=woon- en winkelfunctie, 2=gemengd, 3=stroomfunctie)

W_GEBIED         Gebied (urbaan=1, suburbaan=3, landelijk=3)

W_LINKCLASS      Linkklasse van een wegsegment (voor bepaling basissnelheid)

W_RIJSTROKEN     Aantal Rijstroken

W_TELID          Indentificatienummer telling vrachtwagens

W_TOL_LI         Tol (€/km) licht vrachtverkeer

W_TOL_ZW         Tol (€/km) licht vrachtverkeer

W_UURTOL_L_DAL   Tol (€/km) licht vrachtverkeer tijdens daluren

W_UURTOL_L_SPI   Tol (€/km) licht vrachtverkeer tijdens spitsuren

W_UURTOL_Z_DAL   Tol (€/km) zwaar vrachtverkeer tijdens daluren

W_UURTOL_Z_SPI   Tol (€/km) zwaar vrachtverkeer tijdens spitsuren

W_V_WETTELIJK    Maximaal toegelaten snelheid

W_VERBOD_LI      Verbod licht vrachtverkeer

W_VERBOD_ZW      Verbod zwaar vrachtverkeer

Overzicht linkattributen in netwerk
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Tabel 4: Overzicht attribuut ‘Linktype’ (verschillende soorten netwerktypes) 

 

 
Tabel 5: Overzicht attribuut ‘Regiocode’ 

Een overzicht van het netwerk is gegeven in Figuur 4. De rode lijnen zijn wegen, de blauwe 

waterwegen en de zwart met witte lijnen zijn spoorwegen. Net zoals bij de zonering worden de 

netwerken minder fijn naarmate ze verder van België verwijderd zijn. In Figuur 5 zien we met dezelfde 

kleurencode een detail voor Vlaanderen van dit netwerk. 

Linktype Omschrijving

1 Autosnelweg

2 Verkeerswisselaar of op- of afrit

3 NX- of NXX-weg

4 Kleinere NX- of NXX-weg

5 NXXX-weg

6 Kleinere NXXX-weg

7 Lokale weg

8 Kleine weg (stadsweg of landweg)

9 Winkelstraat, fietspad

15 Zoneconnector weg

18 Spoorwegen

19 Waterwegen

115 Zoneconnector spoor

215 Zoneconnector binnenvaart

315 Zoneconnector intermodaal vervoer kant weg

415 Zoneconnector intermodaal vervoer kant spoor

1015 Zonneconnectoren logistieke knopen en binnenvaartterminals

Overzicht attribuut 'Linktype'

Regiocode Regio/Land

1 Vlaanderen

2 Brussel

3 Wallonië

4 Nederland

5 Luxemburg

6 Duitsland

7 Frankrijk

8 Italië

9 Zwitserland

10 Oostenrijk

11 Iberisch schiereiland

12 Scandinavië

13 Oost-Europa

14 Verenigd Koninkrijk

Overzicht attribuut 'Regiocode'



Verkeerscentrum 10 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

 

Figuur 4: Netwerk svrm 4 

 

 

Figuur 5: Detail netwerk svrm 4 
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a) Wegvervoer 

Het wegennetwerk is gebaseerd op het netwerk van het personenmodel Vlaanderen v3.5.3 Hierin zijn 

alle genummerde wegen opgenomen, evenals alle belangrijke lokale wegen. Het hoge aantal knopen 

en links vindt zijn oorsprong in het feit dat er gestart is van het netwerk voor personenvervoer waar 

een hoog detailniveau gewenst is.  

Vanuit het personenmodel zijn eveneens de kruispuntdefinities en afslagverboden mee opgenomen. 

Het overgrote deel van de kruispuntdefinities en afslagverboden zijn automatisch gegenereerd.  

Aangezien er in het vrachtmodel enkel met éénstapstoedelingen gewerkt wordt, zullen de kruispunten 

niet ingrijpen wanneer er bijvoorbeeld over capaciteit wordt gegaan. Aan elk type kruispuntdefinitie is, 

per richting, een standaardverliestijd gegeven. Volgende verliestijden zijn gehanteerd: 

• Lichtgeregelde kruispunten: 15 seconden per beweging (0.25 minuten) 

• Rotondes: 9 seconden per beweging (0.15 minuten) 

• Voorrangskruispunten: 9 seconden per beweging met conflict (0.15 minuten) 

De linktypes voor het wegtransport (zie Tabel 4) zijn overgenomen van het netwerk van het 

strategisch personenmodel Vlaanderen. 

Het detailniveau van het netwerk is zeer hoog in verhouding tot het niveau van de grove zonering 

(NUTS3, 47 zones in België). Verder in het vrachtmodel wordt echter gewerkt met een fijnere 

zonering. Om consistent te werken is ervoor gekozen om met één netwerk te werken voor alle zonale 

niveaus zodat netwerkaanpassingen (ook naar kosten) op dezelfde manier worden meegenomen over 

alle modelstappen. 

De zones zijn met het netwerk verbonden met zonneconnectoren (linktype 15). 

De bepaling van de maximaal toegelaten snelheid is overgenomen van de provinciale 

verkeersmodellen v3.5.3 en is afhankelijk van verschillende wegkenmerken. Meer bepaald wordt er 

gekeken naar : 

• Het aantal rijstroken; 

• Is het wegstuk enkelrichting of niet; indien er een middenberm is, wordt de weg als enkelrichting 
beschouwd; 

• Is de weg gelegen in urbaan, suburbaan of landelijk gebied; 

• De functie van de weg: stroomfunctie, lokale functie (woningen en winkels) of gemengd gebruik. 
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b) Spoor 

De basis voor het spoornetwerk is eveneens overgenomen uit het strategisch personenmodel van 

Vlaanderen, waarin het spoornetwerk reeds grotendeels is opgenomen. Hieraan zijn vervolgens de 

goederensporen toegevoegd. Voor het bepalen van kosten en reistijden zijn volgende 

spoorkarakteristieken opgenomen in het model : 

• Aantal parallelle sporen per segment; 

• Geëlektrificeerd spoor of niet; 

• Aantal personentreinen per segment. 

Om tot correcte routes op het netwerk te komen, zijn ook de nodige afslagverboden op het netwerk 

ingevoerd. Indien een bepaalde beweging op een bepaalde spoorwissel of spoorsamenkomst niet 

mogelijk is, is deze ook zo gecodeerd in het netwerk bij de afslagverboden. Om ervoor te zorgen dat 

er vervolgens toch correcte bewegingen zijn waar te nemen op het netwerk zijn er nabij alle 

spoorkruisingen keerpunten voorzien, zodat de treinen niet onnatuurlijk ver moeten omrijden. De 

locaties van deze keerpunten zijn aangegeven door Infrabel. 

c) Binnenvaart 

Het binnenvaartnetwerk is opgemaakt op basis van kaarten van Promotie Binnenvaart Vlaanderen. De 

attributen die meegenomen worden, zijn de attributen beginnende met B_ in Tabel 3. De capaciteit 

van een waterweg en de aanwezigheid van sluizen worden dus mee bijvoorbeeld opgenomen in het 

netwerk. 

Wanneer er zich verschillende opeenvolgende sluizencomplexen achter elkaar bevinden op dezelfde 

link kan men het aantal opeenvolgende sluizen aangeven met het attribuut B_LOCKS_CONS. Het 

aantal parallelle sluizen die naast elkaar gelegen zijn op een stuk waterweg kan men aangeven in het 

attribuut B_LOCKS_NUM.  

4.3 Geobserveerde goederenstromen 

4.3.1 Wegvervoer 

Voor het opmaken van de waargenomen matrices voor het goederenvervoer over de weg voor 2010, 

wordt gebruikgemaakt van gegevens van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Algemene 

Directie voor Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) en van gegevens van Eurostat. De data 

van de FOD Economie bevat informatie over herkomst en bestemming op NUTS3-niveau, maar geen 

informatie over de goederensoorten. De data van Eurostat bevat op NUTS3-niveau de totale productie 

en attractie per goederensoort (NST-2007-categorie), maar zonder informatie over de relatie tussen 

productie en attractie. 

Voor het binnenlands verkeer wordt de data van Eurostat gebruikt. Voor de verdeling van de 

herkomsten en bestemmingen, wordt een furnessing-techniek toegepast op basis van de bestaande 

goederenmatrix voor wegvervoer van 2004 uit de huidige versie van het strategisch vrachtmodel 

Vlaanderen. Bij de furnessing techniek worden in een iteratief proces de nieuw berekende productie-

attractiecijfers afgezet tegen de geobserveerde patronen of vroeger berekende patronen in een 

matrix. Het resultaat is een matrix die dezelfde of gelijkaardige matrixpatronen heeft als de 

geobserveerde of eerder berekende matrices, maar waar de productie-attractiecijfers toch gelijk zijn 

aan de nieuwe berekende productie-attractiecijfers uit het generatiemodel.  
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Voor de import en de export wordt gebruikgemaakt van de data van de FOD Economie. Om de data 

op te splitsen per goederencategorie, wordt de verdeling van de bestaande goederenmatrix voor 

wegvervoer van 2004 uit de huidige versie van het strategisch vrachtmodel Vlaanderen gebruikt. 

Voor het transitverkeer wordt enerzijds het totale transitverkeer door België, geraamd op 46,5 miljoen 

ton, in 2010 van de FOD Economie gebruikt. Anderzijds wordt de database van Eurostat met 

goederenstromen van land naar land gebruikt. Van deze goederenstromen worden alleen die 

goederenstromen meegenomen die potentieel door België gaan. Ook de interne stromen door 

Frankrijk en Nederland worden meegenomen omdat deze stromen ook een transit door België kunnen 

zijn. 

De som van de matrices voor het binnenlands verkeer, de import, de export en het transitverkeer 

wordt dan de geobserveerde matrix voor 2010 die als basis voor het strategisch vrachtmodel 

Vlaanderen versie 4.1.1 zal dienen. 

Meer details over de verwerking van deze gegevens is terug te vinden in bijlage A. 

4.3.2 Spoor 

Voor het spoor is gebruikgemaakt van de geobserveerde data van Infrabel en NMBS-Logistics voor 

2010. De data van Infrabel bevat tongegevens over alle verplaatsingen op het Belgische 

spoorwegennetwerk binnen de Belgische grenzen. De data van NMBS-Logistics bevat 

gedetailleerdere informatie voor wat betreft de herkomst en de bestemming van de goederen en over 

het type goed. NMBS-Logistics heeft echter niet de volledige markt van het goederenvervoer in 

handen (±85% in 2010). Door de gegevens van Infrabel te koppelen aan de patronen van de data van 

NMBS-Logistics is een volledige verplaatsingsmatrix opgebouwd. Dit voor de verschillende NST-2007-

categorieën uit Tabel 1. Meer details hierover zijn terug te vinden in bijlage A. 

Aanvullend aan de opmaak van de spoordata die in bijlage A beschreven is, is een opsplitsing 

gemaakt tussen goederenstromen die rechtstreeks of onrechtstreeks (via rangeerstations) van hun 

herkomst naar hun bestemming gaan. Hiertoe zijn eerst de rangeerstations geïdentificeerd in de data 

van Infrabel en NMBS-Logistics. Goederen die rechtstreeks van hun herkomst naar bestemming gaan 

worden verondersteld vervoerd te worden met bloktreinen en de onrechtstreekse relaties via verspreid 

vervoer. Tabel 6 geeft een overzicht van de geïdentificeerde rangeerstations en de bijhorende 

volumes verspreid vervoer. 

Het resultaat van bovenstaande bewerkingen zijn twee sets van twintig tonmatrices (1 per NST-

klasse): een set van het transport met bloktreinen en een set van het transport aan de hand van 

verspreid vervoer. 

 
Tabel 6: Volumes verspreid vervoer per rangeerstation (miljoen ton) 

  

Rangeerstation Mio ton

Antwerpen 13.9

Gent-Zeehaven 7.6

Monceau 4.4

Kinkempois 8.4

Volumes verspreid vervoer 

per rangeerstation
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Aanvullend op de opdeling tussen bloktreinen en verspreid vervoer, is ook het intermodaal 

spoorvervoer geïdentificeerd. De intermodale stromen kunnen geïdentificeerd worden in de 

spoormatrices door de locatie van de intermodale knooppunten. Het probleem daarbij is dat het 

intermodaal station niet het begin of eindpunt van de transporten is. Bij intermodaal transport is er 

steeds een voor- of natransport met vrachtwagens. Om dit mee in rekening te brengen, zijn de 

goederen die in een intermodaal station vertrekken of toekomen verdeeld over de zones die in het 

invloedsgebied van de intermodale terminal liggen. Deze techniek is overgenomen uit het svrm 1.6 

waar deze ook al gebruikt werd voor de distributie van intermodale goederenstromen. Bij het verdelen 

van deze goederen wordt zowel rekening gehouden met de locatie van de terminal ten opzichte van 

de zeehavens (het invloedsgebied is eivormig waarbij de punt van het ei weg van de zeehavens ligt), 

als met de goederenstromen in de omgeving van de intermodale terminal. 

4.3.3 Binnenvaart 

Voor de binnenvaart wordt enerzijds gebruikgemaakt van de data van Waterwegen en Zeekanaal NV 

en nv De Scheepvaart. Deze data bevat voor alle schepen die langs een sluis passeren informatie 

over herkomst en bestemming, soort schip, goederensoort (NST/R) en maximum capaciteit. Deze 

data werden gezuiverd door de dubbeltellingen eruit te halen. 

Anderzijds wordt gebruikgemaakt van data van de haven van Antwerpen die overgenomen werd uit 

v1.6 van het SVRM. Deze data is herschaald naar 2010 om tot een correct totaal volume te komen 

voor de haven van Antwerpen. Beide data werden samengevoegd tot een herkomst-

bestemmingsmatrix waarin voor 2010 141 miljoen ton door Vlaanderen vervoerd werd met 

binnenvaart. Hierbij werden enkel die relaties meegenomen die door Vlaanderen gaan. 

Meer details over de verwerking van de geobserveerde matrices kan gevonden worden in bijlage A.  

4.4 Socio-demografische gegevens 

Voor een aantal deelmodellen zoals de desaggregatie van de grovere naar de fijnere zonering en de 

generatie en distributie, zijn socio-demografische gegevens van het basisjaar en het toekomstjaar 

nodig. Dit zijn de bevolking en de tewerkstelling in klassen. 

De bevolking per statistische sector is aangereikt door de ADSEI van de FOD Economie.  

Om de tewerkstelling te bepalen, is de data uit de VKBO (Verrijkte Kruispuntdatabank voor 

Ondernemingen) gecombineerd met data van RSZ en de 3-jaarlijkse enquête ‘Diagnostiek voor woon-

werkverkeer’ van de FOD Mobiliteit, die alle bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten invullen. 

Hierbij is de NACE-code van de hoofdactiviteit gebruikt bij de indeling in categorieën. In onderstaande 

tabellen is de indeling opgegeven. Deze data betreffen het jaar 2011. 

 
Tabel 7: Indeling van de tewerkstelling in hoofdklassen. 

Hoofdklasse NACE-code

landbouw 1,2,3

industrie,logistiek en bouw 5-35,41-43,49-53

handel 45-47; 55,56,68

diensten 36-39,58-66,69-82,91-99

administratie 84

onderwijs 85

gezondheidszorg 86-88

Indeling tewerkstelling in hoofdklassen



 

Verkeerscentrum 15 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

 
Tabel 8: Indeling van de tewerkstelling in industrie, logistiek en bouw. 

  

Klasse NACE-code

Industrie 3-35

landbouw- en voedingsindustrie 10,11

textiel- en kledingindustrie 13,14,15

grafische industrie 18

pharmaceutische industrie 21

huishoudgoederen 25.7,27.5,31

automotive 29,30.4

bouw van treinstellen 30.2

scheepsbouw 30.1

mechanische industrie 28

elektriciteit en electronische producten 26,27.1,27.2,27.3,27.4,27.9 
mineralen 5-9

hout- en papierindustrie 16,17

chemische industrie 20 ,22

metaal 24,25.5,25.6,25.9

brandstoffen 19 

water, gas, elektriciteit 35
bouwindustrie 25.1,25.2,25.3

andere industrie 12,23,25.4,30.3,30.9,32,33

Transport en logistiek 49-53

personenvervoer per spoor 49.1

goederenvervoer per spoor 49.2

overig personenvervoer te land 49.3

goederenvervoer over weg en verhuisbedrijven 49.4

vervoer via pijpleidingen 49.5

vervoer over water 50

vervoer door de lucht 51

opslag en vervoerondersteunende activiteiten 52

posterijen en koeriers 53

Bouw 41-43

Indeling van de tewerkstelling in de industrie, logistiek en bouw
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4.5 Kosten 

4.5.1 Gebruikte bronnen 

De volgende bronnen zijn gebruikt om de kosten voor de verschillende modi op te stellen: 

• Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen versie 1.6.1; 

• Kostenbarometer Goederenvervoer, NEA transportonderzoek en training (2011); 

• ADA- model Vlaanderen, vrachtmodel ontwikkeld door Significance, ten behoeve van het 

Mobiliteitsplan Vlaanderen. 

• Significance (2010) Schattingsrapportage BasGoed, rapportage DP1 voor Dienst Verkeer en 

Scheepvaart van Rijkswaterstaat, Nederland. 

• NEA transportonderzoek en training, TNO en Transcare (2003) ‘Factorkosten van het 

goederenvervoer: een analyse van de ontwikkeling in de tijd’, rapportage voor Dienst Verkeer 

en Scheepvaart van Rijkswaterstaat Nederland; 

• Essen van, H. en G.C. Jong de (2012) ‘Megatrucks and User Charges’, Delft, May 2012; 

• Grosso, M. (2011) ‘Improving the competitiveness of intermodal transport: applications on 

European corridors’, PhD thesis, joint PhD of the University of Antwerp and the University of 

Genoa. 

• ADA model Noorwegen, vrachtmodel ontwikkeld door Significance, in opdracht van de NTP 

groep (2008). 

• ADA model Zweden, vrachtmodel ontwikkeld door Significance, in opdracht van de 

SAMGODS groep (2010). 

4.5.2 Wegvervoer 

Om de kengetallen voor wegvervoer voor de tijdsafhankelijke en de afstandsafhankelijke kosten 

(samen de totale transportkosten) te bepalen, is uitgegaan van de Kostenbarometer (NEA, 2011). Dit 

zijn weliswaar gegevens uit Nederland, maar ze zijn gebaseerd op input van een groot aantal 

bedrijven in de transportsector (net als voor het factorkostenrapport uit 2003, waarmee ze globaal 

consistent zijn) en ze zijn ook beschikbaar voor een recent jaar (in dit geval tot en met 2009). De 

indeling in wegvoertuigtypen uit de Kostenbarometer met de gewenste indeling zijn dermate 

consistent dat voor alle gewenste voertuigtypen gegevens overgenomen zijn, m.u.v. de megatrucks. 

Voor deze laatste zijn verhoudingsgetallen t.o.v. zware vrachtwagens afgeleid uit van Essen en de 

Jong (2012) en toegepast op de kosten voor zware vrachtwagens uit de Kostenbarometer. De 

resulterende kosten voor het wegvervoer zijn redelijk in lijn met de kosten voor het wegvervoer uit het 

svrm versie 1.6.1  

Voor de kosten van laden en lossen zijn minder bronnen beschikbaar: de Kostenbarometer en NEA et 

al. (2003) bevatten geen informatie over de kosten van laden en lossen. In het svrm 1.6 worden laad-

/loskosten gehanteerd (bv. 103,13 euro per zware vrachtwagen) die slechts één keer worden 

meegeteld in de totale kostenfunctie. Dit zou kunnen worden uitgelegd als het wel meenemen van 

laden en het weglaten van lossen, maar er wordt de voorkeur aan gegeven om de gegeven bedragen 

te interpreteren als de kosten van het initiële laden op de herkomst en het uiteindelijke lossen op de 

bestemming samen (dus is er geen vermenigvuldiging met een factor 2 meer nodig). Dit komt ook 

beter overeen met de ordegrootte van deze kosten in het ADA-model voor Vlaanderen, het 

Nederlandse BasGoed model en Grosso (2011). De kosten in deze bronnen moeten nog wel met 2 

worden vermenigvuldigd om tot de kosten voor het initiële laden op de herkomst en het uiteindelijke 

lossen op de bestemming te komen. Wel geldt dat in de ADA-modellen voor Zweden en Noorwegen 

de kosten voor laden en lossen per voertuig hoger liggen dan in deze bronnen en het svrm 1.6. 
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In een logit vervoerwijzekeuzemodel zijn alleen die kosten van belang die verschillen tussen de 

vervoerwijzen. Dus als de laad- en loskosten (of andere kosten) gelijk zouden zijn (per ton) tussen de 

vervoerwijzen, dan vallen ze in een additief-lineaire functie toch weg. Gelijke kosten per voertuig voor 

de verschillende vervoerwijzen vallen niet weg, omdat de capaciteiten van de vervoerwijzen (flink) 

verschillen. In de praktijk bestaan de laad- en loskosten uit een deel dat afhankelijk is van het tonnage 

en een vast deel (per voertuig). Bovendien verschillen deze kosten tussen gecontaineriseerd en niet-

gecontaineriseerd transport. Er kan dus niet uitgaan worden van het wegvallen van deze kosten.  

Voor de kosten van het initiële laden en uiteindelijke lossen wordt uitgegaan van het niveau van 40 

euro voor een niet-gecontaineriseerd transport per zware vrachtwagen (hetzij voor laden, hetzij voor 

lossen; voor een volledig transport moet dit bedrag maal 2) uit Grosso (2011). De relatieve laad- en 

loskosten per voertuigtype ten opzichte van de zware vrachtwagen uit het Zweedse ADA-model 

worden gebruikt om de laad- en loskosten voor de andere voertuigtypen in het wegvervoer te 

berekenen. 

Verder wordt ervan uitgegaan dat er onderweg geen weg-weg overslagkosten meer zijn (eventueel. 

kan er uitgegaan worden van een gemiddeld percentage weg-weg overslag, zoals van een klein naar 

een groot wegvoertuig, met bijbehorende overslagkosten). 

 
Tabel 9: Kostentabel wegvervoer 

4.5.3 Binnenvaart 

Tabel 10 geeft de kostenparameters weer voor de mode binnenvaart. De daar ontbrekende typen 

(kleine container en medium container) zijn bijgeschat op basis van de kostenverhoudingen uit de 

Kostenbarometer tussen grote bulk- en containerschepen. Deze kosten komen redelijk overeen met 

die van het svrm versie 1.6.1, maar voor de grotere schepen komen liggen de kosten lager. 

Als basis voor de kosten (8740 euro = 437 euro/uur maal 20 uur) voor het initiële laden en uiteindelijke 

lossen is Grosso (2011) geraadpleegd. Deze kosten betreffen een medium schip (droge bulk). Voor 

de andere scheepstypen is de kostenverhoudingen uit het svrm 1.6 voor laden/lossen toegepast op de 

kosten volgens Grosso (2011). De kosten voor laden en lossen in het svrm 1.6 zijn vaak aanzienlijk 

hoger dan deze kosten, maar in het geval van de nieuwe waarden geldt dat deze maal 2 moeten voor 

laden en lossen. Als dat wordt meegenomen, is er een behoorlijke mate van overeenstemming. Deze 

kosten voor laden en lossen zijn alleen van belang als er geen gebruikgemaakt wordt van voor- en 

natransport over de weg (bv. als een bedrijf aan een havenkade zit; zie ook hieronder). 

Tenslotte zijn er bij vervoer via de binnenvaart ook nog de voor- en natransportkosten en de kosten 

van overladen tussen verschillende vervoerwijzen. 

  

Tijd (€/uur) Afstand (€/km) Laden/Lossen (€) Overladen (€)

1-3.5 ton Niet gecont. 30.1 0.129 21.6 21.6

3.5-12 ton Niet gecont. 37.5 0.227 32.4 32.4

Container 35.5 0.225 26.0 18.0

12.5-40 ton Niet gecont. 47.0 0.370 40.0 40.0

Container 44.7 0.370 41.6 26.2

>40 ton (mega) Niet gecont. 53.7 0.463 46.0 46.0

Container 51.1 0.463 67.6 40.0

Kosten wegvervoer
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Tabel 10: Kostentabel binnenvaart 

4.5.4 Spoor 

De kostengegevens voor het spoor zijn besproken met B-Logistics. De orde van grootte van de totale 

kosten uit NEA et al. (en dus de Kostenbarometer) werd door B-logistics goedgekeurd. De verschillen 

hierin tussen de verschillende treinsoorten zijn gering. Daarom worden voor wagonlading en container 

alleen gegevens uit de Kostenbarometer voor tijd- en afstandskosten gebruikt. Voor gecombineerd 

vervoer (‘combined’) worden de kosten per trein weergegeven (met een capaciteit van 765 ton). 

Voor bloktrein is niet uitgegaan van de lange bloktrein uit de Kostenbarometer (capaciteit 1820 ton) 

omdat een dergelijke capaciteit van een bloktrein niet representatief is voor de (blok)treinen in 

Vlaanderen (zo is gebleken uit data van Infrabel). Daarom is voor een bloktrein een trein genomen 

met hetzelfde netto gewicht en dezelfde kosten als bij container. In de toekomst (hiervoor zijn wel 

aanzienlijke investeringen in de spoorinfrastructuur vereist) kan mogelijk een ander treintype worden 

toegevoegd, wat overeenkomt met de huidige Nederlandse bulktrein van 1820 ton. 

De kosten voor laden of lossen (voor bedrijven met een eigen spooraansluiting) voor 

wagonladingvervoer komen uit Grosso (2011). Middels de verhoudingen in deze kosten per 

voertuigtype uit Zweden zijn de laad-/loskosten berekend voor de andere treintypen. 

De resulterende kosten worden weergegeven in Tabel 11. 

 
Tabel 11: Kostentabel Spoor 

  

Tijd (€/uur) Afstand (€/km) Laden/Lossen (€)

Klein, droge bulk 97.7 2.19 1 526

Klein, natte bulk 102.5 2.26 2 107

Klein, container 71.9 2.12 1 140

Medium, droge bulk 121.3 3.19 8 740

Medium, natte bulk 150.1 3.28 13 520

Medium, container 96.3 3.08 4 332

Groot, droge bulk 259.5 5.81 12 163

Groot, natte bulk 345.0 5.78 20 493

Groot, container 213.5 5.52 8 302

Kosten binnevaart

Tijd (€/uur) Afstand (€/km) Laden/Lossen (€)

Intermodaal (501 ton) 2 192 5.49 1 950

Gecombineerd (765 ton) 1 394 6.57 3 491

Bloktrein (765 ton) 1 394 6.57 1 098

Kosten spoorvervoer
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4.6 Schatting discrete keuzemodellen vervoerwijze en voertuigtype 

In deze paragraaf worden de schattingen van discrete keuzemodellen voor de keuze van vervoerwijze 

en voertuigtype voor 20 productsoorten (NST-2007-categorie) beschreven. De modellen voor de 

verschillende productsoorten hebben dezelfde opbouw, maar de coëfficiënten worden onafhankelijk 

voor alle klassen geschat. Door deze aanpak kunnen NST-klassen systematisch vergeleken worden. 

Als deze dezelfde eigenschappen hebben of als er in klassen niet voldoende waarnemingen zijn om 

een significant model te schatten, kan ervoor gekozen worden om klassen samen te voegen. Het 

uiteindelijke model wordt op deze manier vereenvoudigd en betrouwbaarder. Een model is significant 

als er voldoende coëfficiënten significant zijn. De significantie van een coëfficiënt wordt getest met de 

zogenaamde t-ratio: de verhouding tussen de waarde van de coëfficiënt en de onzekerheid 

(standaardafwijking) van de geschatte coëfficiëntwaarde. Wanneer de absolute waarde van deze t-

ratio 1,96 of groter is, dan is de waarde van de coëfficiënt met 95% zekerheid verschillend van nul. 

Deze coëfficiënt is dan significant. 

4.6.1 Inleiding  

Voor drie NST-klassen (15, 18 en 20) zijn in de data over de vervoerde tonnen geen gegevens 

beschikbaar en kunnen geen coëfficiënten geschat worden. Voor klassen 5, 13 en 17 zijn geen of 

bijna geen HB-relaties met waarnemingen voor binnenvaart. Daarom is het voor deze drie NST-

klassen niet mogelijk om parameters te schatten voor de binnenvaart. Een overzicht van de 20 NST-

klassen is in Tabel 1 gegeven.  

In het model worden de 3 vervoerwijzen wegvervoer, spoor en binnenvaart onderscheiden. Voor ieder 

van deze vervoerwijzen zijn verschillende voertuigtypes beschikbaar. Een systematisch overzicht van 

het model is in Figuur 6 te zien. Details worden verder in de tekst beschreven.  

 
Figuur 6: Schematisch overzicht van het vervoerwijzekeuzemodel. (Bij de binnenvaart bestaat ook nog een 
categorie > 4500 ton. Het aantal waarnemingen hiervan is dusdanig laag dat het niet mogelijk is hiervoor 

significante coëfficiënten te schatten.) 

Weg

Bestelwagen

(BE)

Vrachtwagen 
licht (LI)

Vrachtwagen 
zwaar(ZW)

Spoor

Blok

(SP1)

Verspreid

(SP2)

Intermodaal

(SP3)

Scale spoor

Binnenvaart

Direct

300 t

(BV_D1)

600 t

(BV_D2)

1350 t

(BV_D3)

2000 t

(BV_D4)

4500 t

(BV_D5)

Scale

BV direct

Intermodaal

300 t

(BV_I1)

600 t

(BV_I2)

1350 t

(BV_I3)

2000 t

(BV_I4)

4500 t

(BV_I5)

Scale

BV intermodaal

Scale
binnenvaart



Verkeerscentrum 20 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

Voor het model is ervoor gekozen om in Vlaanderen en Brussel de transporten op gemeenteniveau te 

modelleren. De data waarop het model geschat wordt, is in 518 zones binnen dit gebied 

gesegmenteerd. Daarnaast is er ook data voor 97 zones buiten Vlaanderen beschikbaar. Het totale 

aantal zones bedraagt dus 615.  

Transportstromen worden op basis van de herkomstzone en de bestemmingszone in drie categorieën 

ingedeeld: binnenlands, internationaal (import/export) en transit. Omdat voor transitvervoer niet 

bekend is welk percentage daadwerkelijk door Vlaanderen getransporteerd wordt, kan deze data in de 

schattingen niet gebruikt worden. 

Een deel van deze zones heeft bijzondere eigenschappen, omdat zij een zeehaven of luchthaven 

huisvesten. In de schattingen worden additionele coëfficiënten voor transporten van en naar 

zeehavens berekend. Voor de luchthaven van Zaventem is hetzelfde geprobeerd, maar hiervoor is 

geen significante parameter bepaald kunnen worden. 

In het model wordt zeevracht en luchtvracht niet gemodelleerd. Alle goederen die als zeevracht of 

luchtvracht geïmporteerd of geëxporteerd worden, komen als transporten van een havenzone naar 

hun uiteindelijke herkomst of bestemming in het model voor. 

4.6.2 Brondata 

Voor de verschillende voertuigklassen en voertuigtypen zijn volgende gegevens beschikbaar op basis 

van skims die uitgevoerd zijn op het netwerk: afstanden, transporttijden, tolprijzen en 

beschikbaarheden. Bij intermodaal vervoer (combinatie van spoor en binnenvaart met transport over 

de weg) zijn in de skimbestanden afstanden en transporttijden voor beide vervoerwijzen gegeven. Uit 

deze gegevens worden met behulp van kostenfuncties transportkosten voor goederen tussen alle 

herkomst- en bestemmingszones berekend. 

Per NST-klasse zijn de waargenomen transportstromen tussen zonecombinaties voor het basisjaar 

2010 beschikbaar. Voor het wegvervoer is er één matrix met de totale goederenstroom. Voor de 

binnenvaart is de data voor vijf verschillende scheepstypes, opgesplitst in direct en intermodaal 

vervoer beschikbaar. Voor spoorvervoer zijn matrices voor bulktreinen, verspreid vervoer en 

intermodaal vervoer beschikbaar. 

4.6.3 Kostenfuncties 

De kosten voor het goederentransport hangen van verschillende factoren af. Volgende formule laat de 

meest algemene vorm van de totale kosten van een transport zien. 

 

Hierbij zijn: 

•  de kosten voor laden en lossen bij de herkomst- (��) en bestemmingszone (��). Voor direct 

vervoer zijn de kosten voor laden en lossen in het model even groot en berekend als  

Bij intermodaal vervoer kunnen de kosten verschillen als bij de herkomstzone en de 
bestemmingszone verschillende voertuigen gebruikt zijn. De totale kosten voor laden en lossen 

aan het begin en einde van de trip zijn dan . 

• �� en �� de tijds- en afstandsafhankelijke kosten van binnenvaart of spoor. Zij worden met de 
tijd �� en de afstand �� van het transport vermenigvuldigd. 

•  de overlaadkosten die alleen voor intermodaal vervoer voorkomen. Bij voor- en natransport 
via de weg tellen deze kosten twee keer mee. In het model wordt de aanname gemaakt dat bij 
intermodaal vervoer van of naar een havenzone slechts één keer voor- of natransport nodig is. 
Voor alle andere zonecombinaties vindt voor- en natransport via de weg plaats. 

• �� en ��  de tijds- en afstandsafhankelijke kosten voor wegtransport (voor- en natransport of 
hoofdvervoer) die met de tijd �� en de afstand �� vermenigvuldigd worden.  

1 1 1 1 2 2 2 2
· · · ·Kosten t d t dα β γ β γ ε= + + + ∆ + + +%%

α%

1
2α α= ⋅%

1 2
α α α= +%

∆%
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• Tolkosten  komen alleen bij wegvervoer voor en zijn voor alle HB-relaties bekend. 

Voor direct vervoer zijn er geen overlaadkosten en alleen één keer tijds- en afstandsafhankelijke 

kosten. De formule wordt: 

 
Voor de verschillende vervoerwijzen zijn de kostenkengetallen uit (Significance, 2014) berekend. In 

Tabel 12 is een overzicht van de kosten per voertuig gegeven. Hieruit zijn in Tabel 13 kosten per ton 

berekend die makkelijker te vergelijken zijn. 

 
Tabel 12: Overzicht van de kengetallen (in euro) van 2010 in de kostenfuncties voor de vervoerwijzen in het 

vrachtmodel. Deze zijn gebruikt om de kosten per voertuig te bepalen. (De afkortingen bij wegvervoer staan voor 
bestelwagen (BE), lichte vrachtwagen (LI), lichte vrachtwagen met container (LI_C), zware vrachtwagen (ZW) en 

zware vrachtwagen met container (ZW_C).)  

ε

direct 1 1 1 1 1
2 · ·Kosten t dα β γ ε= + + +

Categorie Capaciteit

Weg BE 1.5 30.1 0.13 21.6 21.6

Weg LI 12 37.5 0.23 32.4 32.4

Weg LI_C 12 35.5 0.23 26 18

Weg ZW 27 47 0.37 40 40

Weg ZW_C 27 44.7 0.37 41.6 26.2

Binnenvaart Droge bulk 600 97.7 2.19 480

Binnenvaart Natte bulk 600 102.5 2.26 600

Binnenvaart Container 600 71.9 2.12 360

Binnenvaart Droge bulk 1350 121.3 3.19 945

Binnenvaart Natte bulk 1350 150.1 3.28 1080

Binnenvaart Container 1350 96.3 3.08 675

Binnenvaart Droge bulk 2000 149.8 3.73 1307

Binnenvaart Natte bulk 2000 190.3 3.79 1507

Binnenvaart Container 2000 120.5 3.58 907

Binnenvaart Droge bulk 4500 259.5 5.81 2700

Binnenvaart Natte bulk 4500 345 5.78 3150

Binnenvaart Container 4500 213.5 5.52 1800

Binnenvaart Droge bulk 9000 340.5 10.33 5400

Binnenvaart Natte bulk 9000 452.6 10.28 6300

Binnenvaart Container 9000 280.1 9.81 3600

Spoor Verspreid 501 449.9 10.37 751.5

Spoor Intermodaal 765 457.8 10.54 1147.5

Spoor Blok 765 457.8 10.54 1098.1

Kengetallen 2010 in kostenfunctie voor kosten per voertuig

β γ α ∆
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Tabel 13: Overzicht van de kengetallen (in euro per ton) van 2010 in de kostenfuncties voor de vervoerwijzen in 
het vrachtmodel. Deze zijn gebruikt om de kosten per ton te bepalen. (De afkortingen bij wegvervoer staan voor 
bestelwagen (BE), lichte vrachtwagen (LI), lichte vrachtwagen met container (LI_C), zware vrachtwagen (ZW) en 

zware vrachtwagen met container (ZW_C).) 

4.6.4 Wegvervoer 

Voor wegvervoer zijn alle zones bereikbaar en wordt in het model ervan uitgegaan dat alle transporten 

direct van de herkomstzone naar de bestemmingszone gaan. Transporten kunnen met 3 

voertuigtypes uitgevoerd worden: bestelwagen (BE), lichte vrachtwagen (LI) en zware vrachtwagen 

(ZW). Welk van de drie types voor de waargenomen transporten gebruikt zijn, is uit de beschikbare 

data niet direct af te leiden. Daarom is ervoor gekozen een deterministisch model voor het wegvervoer 

te schatten. Op basis van de transportkosten wordt per zonecombinatie en per NST-klasse het 

goedkoopste voertuig gekozen. 

Voor lichte en zware vrachtwagens ontstaan verschillende kosten voor gecontaineriseerde en niet- 

gecontaineriseerde transporten. In BasGoed (Significance, NEA en DEMIS, 2010) zijn de graden van 

containerisatie voor 10 NSTR-klassen in Nederland bepaald. Deze kunnen omgerekend worden naar 

de 20 NST-klassen. Onder de aanname van dezelfde aandelen van containerisatie zijn in Vlaanderen 

de fracties van goederen die in containers vervoerd worden in Tabel 14 te zien. 

Categorie Capaciteit

Weg BE 1.5 20.087 0.086 14.4 14.4

Weg LI 12 3.128 0.019 2.7 2.7

Weg LI_C 12 2.954 0.019 2.167 1.5

Weg ZW 27 1.741 0.014 1.481 1.481

Weg ZW_C 27 1.656 0.014 1.541 0.97

Binnenvaart Droge bulk 600 0.163 0.004 0.8

Binnenvaart Natte bulk 600 0.171 0.004 1

Binnenvaart Container 600 0.12 0.004 0.6

Binnenvaart Droge bulk 1350 0.09 0.002 0.7

Binnenvaart Natte bulk 1350 0.111 0.002 0.8

Binnenvaart Container 1350 0.071 0.002 0.5

Binnenvaart Droge bulk 2000 0.075 0.002 0.654

Binnenvaart Natte bulk 2000 0.095 0.002 0.754

Binnenvaart Container 2000 0.06 0.002 0.454

Binnenvaart Droge bulk 4500 0.058 0.001 0.6

Binnenvaart Natte bulk 4500 0.077 0.001 0.7

Binnenvaart Container 4500 0.047 0.001 0.4

Binnenvaart Droge bulk 9000 0.038 0.001 0.6

Binnenvaart Natte bulk 9000 0.05 0.001 0.7

Binnenvaart Container 9000 0.031 0.001 0.4

Spoor Verspreid 501 0.898 0.021 1.5

Spoor Intermodaal 765 0.598 0.014 1.5

Spoor Blok 765 0.598 0.014 1.435

Kengetallen 2010 in kostenfunctie voor kosten per ton

β γ α ∆
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Tabel 14: Gemiddelde containerisatie  per NST-klasse voor wegvervoer afgeleid uit BasGoed 

De kosten voor een transport worden uiteindelijk berekend als: 

 

met  als de graad van containerisatie. 

Een niet triviale keuze in het deterministische model is het bepalen van de tripfrequentie. De 

waargenomen tonnages in de matrix zijn de totale waargenomen goederenstromen per jaar tussen 

twee zones. Deze goederen worden tussen deze twee zones in een aantal trips getransporteerd. Dit 

aantal trips (=de tripfrequentie) is echter niet gekend. Bovendien zijn er voor de meeste NST-klassen 

per zone meerdere bedrijven die goederen ontvangen of versturen. Voor de meeste bedrijven zal de 

tripfrequentie beduidend hoger zijn dan één per jaar. Beide effecten gaan tot een verhoging van de 

transportfrequentie leiden. Een tegenwerkend effect is consolidatie van transporten. 

Door het ontbreken van deze gegevens kan geen gedetailleerd model voor het vrachtwagentype 

geschat worden. Als oplossing is ervoor gekozen om één factor  voor de tripfrequentie toe te 

passen om de voorspelling van het model aan de totale waargenomen aandelen voor bestelwagens, 

lichte en zware vrachtwagens te matchen. De waargenomen aandelen in het totale wegvervoer zijn in 

Tabel 15 te zien. Daarnaast is uit verkeerstellingen op snelwegen bekend dat in Vlaanderen 19% 

lichte vrachtwagens (zonder bestelwagens) en 81% zware vrachtwagens rijden. 

 
Tabel 15: Waargenomen verhouding van het aantal voertuigkm dat via bestelwagens (BE), lichte vrachtwagens 
(LI) en zware vrachtwagens (ZW) getransporteerd wordt in het binnenland (BL) en internationaal (INT) (bepaald 

uit (Federale Overheidsdienst Economie, ADSEI, 2010)). 

Per HB-relatie worden de tonnen eerst door de correctiefactor  gedeeld. Dan wordt per voertuigtype 

bepaald hoeveel vrachtwagens er nodig zijn (aantal wordt naar boven afgerond om alleen hele 

vrachtwagens te modelleren). Dit aantal wordt vermenigvuldigd met  en de totale transportkosten 

worden bepaald. Omdat altijd hele vrachtwagens bepaald moeten worden zorgt  voor meer trips 

met kleinere vrachtwagens en voor meer grote vrachtwagens. De beste overeenstemming 

tussen data en model wordt bereikt met  voor binnenlands vervoer en  voor 

internationale relaties (vergelijk Tabel 16 met Tabel 17). Deze waarde van de correctiefactor ω zorgt 

voor een aandeel van 18,3% aan bestelwagens en lichte vrachtwagens en 71,7% zware 

vrachtwagens. Er is een goede overeenstemming met zowel de waarnemingen uit het rapport van de 

FOD Economie als uit de verkeerstellingen  van dubbele lusdetectoren. 

NST % Cont NST % Cont NST % Cont NST % Cont

1 2.90% 6 5.10% 11 6.80% 16 6.80%

2 1.50% 7 1.60% 12 6.80% 17 6.80%

3 1.20% 8 2.50% 13 6.80% 18 -

4 4.50% 9 2.20% 14 3.10% 19 6.80%

5 4.30% 10 4.30% 15 - 20 -

Gemiddelde containerisatie per NST-klasse voor wegvervoer

δ

NST NST
Kosten ·Kosten (1 )·KostenContainer Niet Containerδ δ −= + −

δ

ω

Mode Binnenland Internationaal

BE 0.50% 0.00%

LI 5.50% 1.00%

ZW 94.00% 99.00%

Verhouding aantal voertuigkm per modi

ω

ω

1ω >

1ω <

2.6
BL

ω = 1.04
INT

ω =
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270min 45min 270min 45min 24min 705min

 
Tabel 16: Door het deterministische model berekende hoeveelheid goederen die met bestelwagens (BE), lichte 

vrachtwagens (LI) en zware vrachtwagens (ZW) voor binnenlandse (BL) en internationale (INT) transporten 
vervoerd worden. 

Bij het berekenen van de transportkosten moet naast de verschillende kosten per voertuig ook 

rekening gehouden worden met verschillende afstanden en transporttijden voor de voertuigen met 

verschillende capaciteiten. Zware vrachtwagens moeten vaak iets langere routes afleggen als lichte 

vrachtwagens en bestelwagens omdat ze op bepaalde wegen niet mogen rijden. Transporttijden van 

zware vrachtwagens zijn gemiddeld hoger omdat hun snelheden gemiddeld lager zijn. Een overzicht 

van de gemiddelde snelheden is in Tabel 17 gegeven. In de berekening van de snelheden is nog geen 

rekening gehouden met rusttijden en congestie. 

 
Tabel 17: Gemiddelde snelheden voor de vijf voertuigtypes voor wegtransport bepaald uit de skimbestanden. In 

de berekening van de snelheden zijn binnenlandse, internationale en transit transporten gebruikt. 

In het model is ervoor gekozen geen rekening te houden met congestie. Rusttijden zijn bij het kiezen 

van de meest aantrekkelijke vervoerwijze heel belangrijk en worden gemodelleerd. In het model 

worden voor transporttijden van meer dan 270 minuten rusttijden toegevoegd en bij transporten langer 

dan een dag moet nachtrust toegevoegd worden. Figuur 7 geeft een overzicht van de verlenging van 

de reistijd voor wegvervoer. Bij de berekening van de tijdsafhankelijke kosten worden de korte 

rusttijden van 45 minuten meegeteld en de lange nachtrust niet. 

 

 

Figuur 7: Verdeling van rijtijden (groen) en rusttijden (grijs) bij wegvervoer. Voor transporten langer dan één dag 
herhaalt zich dit patroon. 

4.6.5 Spoor 

Het model voor spoorvervoer onderscheidt drie types treinen. Deze hebben verschillende 

kostenfuncties, capaciteiten en onderscheiden zich door verdere kenmerken. Voor puur spoorvervoer 

zijn er geen rusttijden. Bij intermodaal vervoer wordt voor het weggedeelte van het transport dezelfde 

berekeningen als bij direct wegvervoer toegepast. Verder zijn niet alle zones per trein direct 

bereikbaar. 

Bloktreinen vervoeren in het model 765 ton bulkgoederen van een herkomstzone naar een 

bestemmingszone zonder voor- en natransport. Er wordt van uitgegaan dat alleen hele treinen 

geboekt kunnen worden. De kosten om 200 ton goederen met een bulktrein te transporteren zijn dus 

even hoog als de kosten om 750 ton te vervoeren.  

  

Mode Binnenland Internationaal

BE 1 839 074 87 565

LI 13 513 154 1 599 322

ZW 203 000 000 142 000 000

BE 0.84% 0.06%

LI 6.18% 1.11%

ZW 92.98% 98.83%

Hoeveelheid/Verhouding goederen vervoerd per modi

Mode BE LI LI_C ZW ZW_C

snelheid [km/uur] 90.4 89.5 89.6 80.5 88.6

Gemiddelde snelheid per voertuigtype
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Bij verspreid vervoer is het niet nodig voor een hele trein te betalen. Hier wordt de aanname gemaakt 

dat in hoeveelheiden van 20 ton (één wagon) afgerekend kan worden. Een hele trein vervoert 501 ton. 

De prijs voor een transport is , met het aantal wagons van 20 ton. Net als bij 

bloktreinen is verspreid vervoer alleen voor direct spoorvervoer beschikbaar en zijn er geen kosten 

voor voor- en natransport. 

Naast direct vervoer is de derde mogelijkheid intermodaal vervoer. Hier wordt wegvervoer met 

spoorvervoer gecombineerd. Naast de kosten voor het vervoer en laden en lossen ontstaan 

bijkomende overlaadkosten. Bij intermodaal vervoer van of naar een haven ontstaan er slechts één 

keer overlaadkosten, voor alle anderen gevallen twee keer. 

Voor intermodale ritten gaat het vervoer in het model uitsluitend met containers van 12 ton. De kosten 

voor het spoorgedeelte worden analoog aan het verspreid vervoer berekend met het verschil dat een 

hele trein een capaciteit van 765 ton heeft en het minimale transportvolume 12 in plaats van 20 ton is. 

Het weggedeelte gaat uitsluitend met zware vrachtwagens (ZW_C). 

Op basis van de waargenomen tonnenmatrices voor alle drie treintypes (zie paragraaf 4.3.2 en bijlage 

A) en de transportkosten en transporttijden wordt een logit model geschat. 

4.6.6 Binnenvaart 

Bij binnenvaart wordt indirect en direct vervoer in vijf scheepsklassen onderscheiden (zie Figuur 6). 

De kosten voor schepen tot 300 ton zijn dezelfde als voor schepen met een capaciteit van 600 ton. In 

Tabel 12 en Tabel 13 wordt ook nog een categorie schepen met een capaciteit tot 9000 ton genoemd. 

Voor deze zijn dusdanig weinig waarnemingen dat voor deze categorie geen coëfficiënten geschat 

kunnen worden. Als voor deze waarnemingen toch een model toegepast moet worden raden we aan 

de coëfficiënten van de iets lichtere categorie te gebruiken (schepen tot 4500 ton). 

Bij intermodaal vervoer wordt ervan uitgegaan dat de begin- of eindlocatie altijd een zeehaven is. Dit 

betekent het ontstaan van slechts één keer overlaadkosten. Bij intermodaal vervoer is de afstand, de 

transporttijd en de tol voor de weg voor alle scheepstypes hetzelfde. 

Net als voor spoorvervoer zijn voor alle 10 mogelijkheden van de binnenvaart skims met afstanden 

(water en weg), transporttijden (water en weg) en beschikbaarheden gegeven. Ook de waargenomen 

tonnagematrices zijn voor alle NST-klassen en scheepstypes beschikbaar Op basis van deze data 

wordt een logit model geschat. 

Voor directe binnenvaart zijn er verschillende kostenfuncties voor natte en droge bulk. We hebben de 

aannamen gemaakt dat alles als droge bulk vervoerd wordt, met uitzondering van NST-klassen 2, 7 

en 8. 

Voor deze categorieën nemen we de fracties uit Tabel 18 voor natte bulk aan. 

 
Tabel 18: Fractie natte bulk voor NST-klassen 2, 7 en 8 

Bij de berekening van de transportkosten gebruiken we deze fracties van natte en droge bulk om de 

uiteindelijke kosten te bepalen. 

  

( ) trein· 20 / 501 ·Costsn n

NST Beschrijving Fractie natte bulk

2 kolen, ruwe petroleum, gas 50%

7 geraffineerd petroleum, cokes 75%

8 chemicaliën en afgeleide producten 100%

Verhouding natte bulk
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4.6.7 Vervoerwijzekeuzemodel 

Een overzicht van het vervoerwijzekeuzemodel werd in Figuur 6 gegeven. Het model heeft drie 

niveaus. Op het eerste niveau wordt de vervoerwijze op basis van een logitmodel gekozen (weg, 

spoor of binnenvaart). Op niveau twee wordt bij wegvervoer een deterministisch model voor het type 

vrachtwagen geschat. Bij spoor is niveau twee een logitmodel voor het treintype. Bij binnenvaart is 

niveau twee een keuze uit direct of intermodaal vervoer. De keuze van het scheepstype gebeurt als 

logitmodel op niveau drie. 

Om betrouwbare en juiste resultaten te bepalen, is het belangrijk om voor elke HB-relatie aan te 

geven of deze al dan niet beschikbaar is voor een bepaald vervoerwijze. Dit gebeurt op basis van de 

waargenomen HB-relaties. Voordat we de schattingen en de resultaten gaan beschrijven geven we 

een overzicht over de inputdata. Om de inputdata te generen zijn de kosten zoals eerder in dit 

hoofdstuk beschreven per vervoerwijze berekend. Per HB-relatie en NST-klasse is geanalyseerd 

welke vervoerwijze gebruikt is. Bij wegvervoer is een deterministisch model toegepast waarbij het 

goedkoopste alternatief wordt gekozen. 

Bij geen enkele HB-relatie komt zowel direct als intermodaal binnenvaartvervoer voor. Het is altijd 

direct of intermodaal of geen binnenvaart. Dit betekent dat per HB-relatie en NST-klasse maximaal 9 

vervoerwijzen voorkomen (weg, bulktrein, verspreid spoorvervoer, intermodaal spoorvervoer, 5 

scheepstypes). Voor vele HB-relaties wordt daadwerkelijk alleen wegvervoer waargenomen. Als 

meerdere voertuigtypes gebruikt zijn, splitsen we deze in individuele waarnemingen. Deze stap is 

noodzakelijk omdat de schattingssoftware de data anders niet aankan. De kosten zijn wel op het totale 

transportvolume voor de HB-relatie berekend. 

De inputdata is zo bewerkt dat iedere waarneming de volgende structuur heeft: 

• NST-klasse 

• Herkomstzone 

• Bestemmingszone 

• Transportvolume op de HB-relatie voor de NST-klasse  

• Gekozen voertuigtype 

• Transportvolume in gekozen voertuig 

• Kosten, transporttijden en afstanden per vervoerwijze (weg, bulktrein, verspreid spoorvervoer, 
intermodaal spoorvervoer, 5 scheepstypes directe binnenvaart, 5 scheepstypes intermodale 
binnenvaart). 

In de schattingen worden de waarnemingen met hun volumes gewogen. De wegingsfactor is het 

transportvolume gedeeld door het gemiddelde transportvolume uit alle HB-relaties per NST-klasse. De 

gemiddelde transportvolumes zijn na het toepassen van selectiecriteria op de data berekend en 

weergegeven in Tabel 19. 
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Tabel 19: Gemiddelde transportvolumes per HB-relatie en NST-klasse. 

4.6.8 Selectiecriteria 

Om rare effecten bij het ontwikkelen van het model en het schatten van coëfficiënten te vermijden 

hebben we enkele selectiecriteria toegepast. Data die niet aan deze criteria voldoet, wordt van de 

schattingen uitgesloten. Volgende data wordt uitgesloten: 

• Alle HB-relaties zonder goederenstroom 

• Waarnemingen waarbij voor niet beschikbare opties gekozen is 

• Als slechts één optie beschikbaar is (voor deze waarneming kan geen schatting uitgevoerd 
worden) 

• Voor gekozen bulktreinen alle transporten met minder dan 10 ton (halve wagon) 

• Voor gekozen verspreid spoorvervoer alle transporten met minder dan 10 ton (halve wagon) 

• Voor gekozen intermodaal spoorvervoer alle transporten met minder dan 6 ton (halve container) 

• Voor gekozen intermodale binnenvaart alle transporten met minder dan 6 ton (halve container) 

• Voor gekozen direct binnenvaart alle transporten met minder dan 100 ton 

• Alle transporten met minder dan 1 ton 

• Transitvervoer (herkomst- en bestemmingszone buiten Vlaanderen) 

• Als er in een binnenvaartcategorie in een NST-klasse voor alle HB-relaties in totaal minder dan 
6 waarnemingen zijn worden deze verwijderd en het voertuigtype wordt niet beschikbaar 
gemaakt. 

  

NST Ton per transport NST Ton per transport

1 153.9 10 211.6

2 82.1 11 74.6

3 245.3 12 54

4 139.9 13 14.6

5 39.7 14 82.2

6 97.8 16 31.1

7 103.8 17 24.2

8 160.8 19 24.8

9 276.1 Gemiddeld 118

Gemiddelde transportvolumes
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4.6.9 Multinomiaal logit model 

Met een multinomiaal logit model (MNL) kan voor iedere waarneming de kans 
i

P  om een bepaald 

alternatief i  te kiezen (in ons geval vervoerwijzekeuze) berekend worden.  

De standaard formule voor een MNL-model is 

1

i

j

U

i n
U

j

e
P

e
=

=

∑
 

De utility functie 
i

U  zelf bestaat uit twee termen, de geobserveerde utility component 
iU%  en de 

random (of error) term 
i

ò : 

i i iU U= +% ò
 

De error term volgt de gebruikelijke extreme waarde verdeling Type 1 (Gumbel) en gaan we hier niet 

verder bespreken. De geobserveerde utility schrijven we in volgende vorm:  

ASC · ·i i i i i iU c K d D= + +%
 

Hierbij staat 
i

c voor een te schatten coëfficiënt, 
i

K  voor een continue variabele, bijvoorbeeld 

(gegeneraliseerde) kosten of tijd, en 
i

d voor een coëfficiënt van een dummy variabele ( 0 1)
i

D = ∨ . In 

een daadwerkelijke utility functie kunnen zowel meerdere continue als ook dummy variabelen 

voorkomen. Met de alternatief specifieke constante ASC
i

 worden alle alternatiefspecifieke 

eigenschappen van het alternatief beschreven die niet door de coëfficiënten en dummies beschreven 

worden.  

In een klassiek MNL-model wordt voor elke categorie een kans berekend. Er wordt impliciet van 

uitgegaan dat er geen correlaties tussen de alternatieven bestaan. Vaak is dat in werkelijkheid echter 

wel het geval. Een manier om met correlaties rekening te houden is een nested logit model te 

schatten. Door nestcoëfficiënten toe te voegen kan substitutie die vooral tussen bepaalde 

alternatieven plaatsvindt gemodelleerd worden. In het voorbeeld van Figuur 8 zijn twee verschillende 

modellen met dezelfde alternatieven te zien. In het model zonder nesting wordt impliciet ervan 

uitgegaan dat de drie keuzes onafhankelijk zijn. Bij een verhoging van de prijs voor transport met 

kleine schepen vindt de substitutie volgens de marktaandelen van grote schepen en trein plaats. Of de 

aanname dat er geen correlatie tussen de alternatieven bestaat waar is, kan bepaald worden door een 

genest model te schatten. 
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4.6.10  Nested logit model 

In het model met nest coëfficiënt θ  kunnen we eerst een model binnen het nest A  (in de cirkel in 

Figuur 8) bekijken. Voor de keuzes m  in het nest kan de kans weer analoog aan een standaard MNL-

model uit de utility’s 
i

H  berekend worden: 

 

/

| ,
/

1

i

j

H

i A k m
H

j

e
P

e

θ

θ
< >

=

=

∑
.    (1)  

Als we nu de keuze tussen het nest (
1

k  in Figuur 8) en het onafhankelijke alternatief (
2

k  in Figuur 8) 

schatten ( n -alternatieven) is de waarschijnlijkheid 

 

·

,
·

1

k k k

l l l

G L

A k n
G L

l

e
P

e

θ

θ

+

+

=

=

∑
    (2) 

met de “logsum”-term binnen het nest 

 
/

1

ln i

m
H

k

i

L e
θ

=

= ∑ .    (3) 

In de formule staat 
k

G  voor de utility term op het hoge niveau. De kans voor alternatief i  is het 

product uit de waarschijnlijkheden  

 , | ,
·i A k i A kP P P< >= .    (4) 

Door dit model met nest coëfficiënt θ  tussen de twee keuzes van schepen te schatten kan 

onderzocht worden of er meer substitutie tussen deze alternatieven bestaat dan met het alternatief 

trein. Bij de schattingen zou in dit geval 0 1θ< <  moeten gelden, anders is het model niet consistent 

met nutsmaximalisatie. Voor meer details over geneste modellen verwijzen we naar (Train, 2003).  

In het svrm 4 schatten we alleen utilities voor de alternatieven i  en niet tussen de k -alternatieven. 

Dat betekent dat in formules (1) en (3) i iH U= en in formule (2) 0kG =  geldt. Alle coëfficiënten 

worden simultaan geschat.  

 

Figuur 8: Voorbeeld van een model zonder nesting (links) en een nested MNL-model (rechts) 
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Alle alternatieven die zich niet in een nest bevinden worden met dezelfde nest coëfficiënt θ  

vermenigvuldigd. Door deze vermenigvuldiging heeft de kostencoëfficiënt in alle alternatieven 

dezelfde betekenis. 

4.6.11 Finaal model 

De eerste stap is het bepalen van de tripfrequentie voor vrachtwagens om de waargenomen verdeling 

van bestelwagens, lichte en zware vrachtwagens te matchen. De correctiefactoren voor binnenland en 

internationaal vervoer zijn 2.7BLω =  voor binnenlandse transporten en 1.4INTω =  voor 

internationale transporten. Tabel 20 toont de verdeling van getransporteerde goederen met 

bestelwagens, lichte en zware vrachtwagens naar de correctie met de tripfrequentie. Deze komen 

goed overeen met de waargenomen verhouding in Tabel 15. Voor het aantal voertuigen betekent dit 

een aandeel van 84.1% zware vrachtwagens en 15.9% lichte vrachtwagens en bestelwagens. Ook 

hier is de overeenstemming goed met de 19% lichte vrachtwagen en 81% zware vrachtwagens die in 

Vlaanderen waargenomen zijn. 

 
Tabel 20: De door het deterministische model berekende hoeveelheid goederen in tonnen die met bestelwagens 

(BE), lichte vrachtwagens (LI) en zware vrachtwagens (ZW) voor binnenlandse (BL) en internationale (INT) 
transporten vervoerd worden. 

In het logit model zijn per vervoerwijze de volgende utility (nuts)functies i
U  geïmplementeerd: 

int Hav
ASC cc · 0.1·i i i i i

C C
U D D

TonTot TonTot

 
= + + + + 

 
%

 

Deze bestaan uit een alternatief specifieke constante plus een kostenterm en verdere coëfficiënten. 

De alternatief specifieke constante voor wegvervoer ASC
WE  is op nul gezet (referentie categorie). De 

kostenterm is een kostencoëfficiënt maal de transportkosten per ton maal 1,1 voor niet 

gecontaineriseerde goederen en maal 1,2 voor gecontaineriseerde goederen. De factoren 1,1 en 1,2 

houden rekening met de tijdwaardering en betekenen dat de transporttijd met 10% of 20% 

schaduwkosten gewaardeerd wordt. Het betreft hier de kosten die te maken hebben met de goederen 

zelf (bijvoorbeeld rentekosten, bederf, veiligheidsvoorraad). De factoren 1,1 en 1,2 komen uit 

(Significance, et al., 2013). 

In het model worden vier kostencoëfficiënten geschat, voor wegvervoer cc
WE , spoor cc

SP , directe 

binnenvaart cc
DBV

 en intermodale binnenvaart cc
IBV

. Het feit dat alle kostencoëfficiënten voor alle 

NST-klassen negatief zijn, pleit voor de betrouwbaarheid van het model. De absolute waarde is voor 

wegvervoer het kleinst, voor spoorvervoer in het midden en voor binnenvaart het grootst. 

  

Mode Binnenland Internationaal

BE 2 353 364 194 626

LI 12 698 069 2 075 986

ZW 270 547 536 227 008 954

BE 0.82% 0.08%

LI 4.45% 0.91%

ZW 94.73% 99.01 % 

Hoeveelheid/Verhouding goederen vervoerd per modi (in ton)
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Verder konden we significante coëfficiënten voor de dummy variabelen internationaal spoorvervoer 

(InternSp of int

spoorD ) en internationale binnenvaart (InternBV of int

BV
D ) schatten. De meeste 

coëfficiënten zijn positief en te verklaren door de gemiddeld grotere afstanden voor internationaal 

vervoer. De goedkopere vervoerstypes zijn voor grote afstanden aantrekkelijker als voor korte 

afstanden in het binnenland. Voor transporten van of naar havenzones is spoorvervoer een bijzonder 

aantrekkelijke keuze. Dit is ook te verwachten omdat de infrastructuur een goedkoop overladen van 

zeeschepen naar treinen faciliteert. Dit zien we terug in positieve HavSP (of Hav

spoorD ) coëfficiënten. 

Voor een deel van de NST-klassen is het ook gelukt om nest coëfficiënten te schatten. Nest 

coëfficiënten betekenen meer substitutie tussen transporten binnen een nest dan met andere 

vervoerwijzen. Omdat voor geen HB-relatie directe en indirecte binnenvaart waargenomen is, kan hier 

geen nest coëfficiënt geschat worden. Voor iedere NST-klasse hebben we geprobeerd drie nest 

coëfficiënten te schatten: voor spoorvervoer (θSP), directe binnenvaart (θBVD) en intermodale 

binnenvaart (θBVI). Vaak bleken de nest coëfficiënten niet tussen nul en één te liggen en moesten deze 

op één vastgezet worden. De resultaten van het uiteindelijke model per NST-klasse zijn in Tabel 44 

(bijlage C) opgelijst. 

Naast schatting van de coëfficiënten hebben we ook elasticiteiten (kosten en tijd) berekend. Hiervoor 

hebben we de kosten/tijd voor binnenvaart, spoor en wegvervoer in drie apply runs met 10% verhoogd 

en de andere twee constant gehouden. Voor de kostenelasticiteiten is de verhoging alleen op de 

“echte kosten” toegepast en niet op de 10%/20% die voor de tijdwaardering toegevoegd zijn. Door te 

vergelijken hoeveel minder voor de nu duurdere vervoerwijze gekozen wordt, kunnen we de 

elasticiteiten bepalen. We hebben ervoor gekozen om de elasticiteiten op tonnen en op tonkilometers 

te bereken om een makkelijke vergelijking met de literatuur mogelijk te maken. 

Naast prijselasticiteiten zijn op dezelfde manier ook tijdelasticiteiten bepaald. We hebben de rijtijden 

met 10% verhoogd en langere pauzes toegevoegd als deze nodig zijn. Dit heeft invloed op de 

tijdafhankelijke kosten en de 10/20% schaduwkosten voor transporttijd van de goederen. Tijdens de 

berekening van de tijdelasticiteiten is in de apply runs de tijdwaardering van 10/20% naar 11/22% 

verhoogd (+10%). Door de aangepaste tijden kunnen ook veranderingen bij het deterministische 

model voor wegvervoer voorkomen. Deze zijn volledig gesimuleerd. 

De elasticiteiten σ  zijn berekend als: 

( 10%)

·10%

N N

N
σ + −

=
 

met N  het aantal ton of tonkilometers in het oorspronkelijke model en 
( 10% )N +

 het aantal ton of 

tonkilometers na een verhoging van de kosten of tijd met 10%. 

Alle elasticiteiten zijn per NST-klasse in Tabel 45 (Bijlage C) te zien. We tonen hier zowel de eigen 

elasticiteiten als de kruiselasticiteiten. De tijdelasticiteiten liggen iets lager dan de kostenelasticiteiten 

omdat de transportkosten ook de niet-tijdafhankelijke transportkosten (bijvoorbeeld brandstof) 

bevatten.. 
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4.6.12 Geteste alternatieve modellen 

Tijdens het ontwikkelen van het beschreven finale model hebben we een aantal alternatieve modellen 

getest. De resultaten van de verschillende modellen hebben we vergeleken. Het finale model 

beschrijft het beste de geanalyseerde data (grootste log-likelihood). 

In plaats van vier individuele kostencoëfficiënten voor weg, spoor en de twee types binnenvaart 

hebben we een model met één kostencoëfficiënt geschat. Verder is het model precies hetzelfde als 

het finale model. Voor NST-klassen 1, 2 en 10 zijn de coëfficiënten in Tabel 46 en de elasticiteiten in 

Tabel 47 te zien (bijlage C). De andere NST-klassen hebben vergelijkbare resultaten en worden hier 

niet getoond. Het valt op dat de log-likelihood in het finale model duidelijk beter is. In het model met 

vier kostencoëfficiënten is binnenvaart kostengevoeliger. Dit klopt met onze verwachtingen. De nest 

coëfficiënt van NST-klasse 1 heeft een waarde groter dan één en wordt in versie twee van het model 

op één gezet. 

Naast kostencoëfficiënten en tijdwaardering in de vorm van een tijdwaardering van 10 en 20% is 

geprobeerd om onafhankelijke tijdcoëfficiënten naast de kostencoëfficiënten te schatten. Zowel voor 

meerdere als voor één kostencoëfficiënt is dat niet gelukt. De correlatie tussen tijd en kosten blijkt te 

sterk te zijn en resulteert in positieve tijdscoëfficiënten. Op meerdere manieren hebben we geprobeerd 

de correlatie te verminderen (bijvoorbeeld door de log van de kosten te analyseren), maar geen ervan 

is gelukt. 

Ook hebben we een exogene tijdwaardering getest en geprobeerd een dummy voor transport van of 

naar de luchthaven van Zaventem te schatten, maar dit gaf geen significante parameters.. 

In het finale model zijn de kosten per ton in de schattingen gebruikt en niet de kosten per transport. 

Het laatste geval hebben we ook getest en voor bijna alle NST-klassen slechtere log-likelihood 

waarden gevonden. 

4.6.13 Vergelijking met andere modellen 

In de vergelijkbare BasGoed studie (Significance, NEA en DEMIS, 2010) zijn voor Nederland de 

kosten- en tijdelasticiteiten per ton en per tonkm berekend. In Tabel 21 worden de resultaten 

vergeleken van deze studie met de uitkomsten van BasGoed en andere elasticiteiten uit de literatuur. 

De getoonde resultaten zijn de gemiddelde elasticiteiten over alle soorten goederen. Voor deze studie 

is het gemiddelde berekend uit de elasticiteiten per NST-klasse gewogen met het aantal tonkm per 

NST-klasse. Voor spoorvervoer en wegvervoer komen de resultaten van de studies en de literatuur 

goed overeen. De kostenelasticiteiten voor binnenvaart (BV) uit deze studie liggen boven die uit het 

NODUS model voor België (RAND Europe, 2002) en die uit BasGoed er juist onder. 

 
Tabel 21: Vergelijking van de kosten- en tijdelasticiteiten per ton km uit BasGoed, NODUS model en deze studie. 

  

BV spoor weg BV spoor weg

NODUS model (RAND Europe, 2002) -0.76

(Significance en CE Delft, 2010) (-0.8 - -1.6)

(Significance en VTI, 2010) -0.4

(Significance, NEA en DEMIS, 2010) -0.28 -0.87 -0.5 -0.3 -0.23 -0.18

Deze studie -1.44 -0.91 -0.21 -1.01 -0.47 -0.13

kostenelasticiteiten tijdelasticiteiten

Kosten- en tijdelasticiteiten binnevaart, spoort- en wegvervoer
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4.7 Gedragsonderzoek tijdstipkeuze 

4.7.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van het tijdstipkeuzemodel voor het vrachtverkeer over de 

weg. Deze keuze wordt in de meeste andere vrachtmodellen niet gemodelleerd. Hierdoor is het in die 

modellen niet mogelijk om de congestie-effecten te meten van beleidsmaatregelen die erop gericht 

zijn het vrachtverkeer te stimuleren om meer buiten de spitsuren te rijden. Voor het svrm 4 is besloten 

om dit wel te modelleren. Omdat er in de (internationale) literatuur weinig over bekend is, was het 

noodzakelijk om nieuwe gegevens te verzamelen waarop dit keuzemodel gebaseerd kon worden. 

Deze gegevens werden verzameld aan de hand van een stated preference onderzoek bij bedrijven. 

Deze enquête wordt beschreven in paragraaf 4.7.2. In de daaropvolgende paragraaf volgt een 

beschrijving van de respons. Niet alle respondenten zijn meegenomen in de analyse, zoals 

beschreven wordt in paragraaf 0. De ontwikkeling van het model staat beschreven in paragraaf 4.7.5. 

In paragraaf 4.7.6 en 4.7.7 worden de elasticiteiten van het geschatte model besproken en vergeleken 

met literatuur. 

4.7.2 Methodologie gedragsonderzoek 

Het is erg moeilijk om gegevens over werkelijke tijdstipkeuzes en de achterliggende parameters te 

verzamelen (“revealed preference” of RP-data). De variatie van transporttijden en transportkosten per 

periode van de dag zijn moeilijk meetbaar en bovendien sterk gecorreleerd (zie ook de Jong et al., 

2003). Daarom worden tijdstipkeuzemodellen meestal gebaseerd op hypothetische tijdstipkeuzes 

(“stated preference” of SP-data). Ook voor dit onderzoek is SP-data verzameld door middel van een 

bevraging. 

In deze bevraging hebben we een groep ontvangers van goederen geïnterviewd. Uit de literatuur (bv. 

Holguïn-Veras et al., 2006) en uit informatie van experts is bekend dat de ontvangers bepalen in 

welke periode van de dag en binnen welk tijdvenster goederen geleverd worden. De vervoerders zijn 

gebonden aan de keuzes die de ontvangers maken.  

De bevraging bestond uit twee fases. In de eerste fase werden potentiële deelnemers gebeld door het 

veldwerkbureau. Binnen een bedrijf werd contact gezocht met de persoon die verantwoordelijk is voor 

inkomende transporten over de weg. Als deze persoon bereid was om mee te werken, werden enkele 

korte vragen gesteld over het bedrijf en werd hem gevraagd terug te denken aan een recent 

ontvangen wegtransport met levering in of direct na de spits. De transporttijd mocht niet langer zijn 

dan 4 uur. De persoon werd gevraagd naar enkele belangrijke kenmerken van dit transport. 

De tweede fase van het interview vond bij het bedrijf zelf plaats. De interviewer beschikte over een 

laptop waarop de vragen (zijnde de keuzesituaties) getoond werden, zodat de geïnterviewde goede 

keuzes kon maken en vragen kon stellen als iets niet duidelijk was. Hem werd gevraagd terug te 

denken aan hetzelfde transport dat hij in de eerste fase beschreven had. Vervolgens werden verdere 

details over dit transport gevraagd zoals gewicht, waarde, frequentie van het transport en de 

afspraken rond het leveringsvenster.  

Daarna volgde het keuze-experiment. De geïnterviewde werd gevraagd zich een situatie voor te 

stellen waarbij hij een nieuw contract moest afsluiten met een leverancier en het 

leveringsvenster/tijdstip, de kosten en de transporttijd onderhandelbaar waren. Twaalf keer werden 

twee mogelijke opties voorgelegd die beschreven werden aan de hand van de transporttijd, 

transportkosten en het leveringsvenster (begin- en eindtijdstip). Alle andere kenmerken van de beide 

opties waren gelijk (bijvoorbeeld bij beide opties werden de leveringen even vaak te laat geleverd). 

Gevraagd werd om aan te geven welke optie de voorkeur heeft. De geïnterviewde werd duidelijk 

gemaakt dat hij zich moest voorstellen dat deze nieuwe afspraak pas over enige tijd in werking zou 

treden en dat hij dus voldoende tijd had om (indien nodig) aanpassingen te maken in de 

bedrijfsvoering als gevolg van de nieuwe leveringstijden. Een voorbeeld van een dergelijke vraag is te 

zien in Figuur 9. 
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Figuur 9: voorbeeld van een SP-keuzevraag 

4.7.3 Respons 

Er is begonnen met een groep van 27 respondenten. Nadat deze interviews afgerond waren, zijn de 

antwoorden geanalyseerd en zijn nog enkele aanpassingen in de vragenlijst en de keuze-

experimenten aangebracht. De hoofdfase van het onderzoek bestond uit 176 respondenten, waarvan 

één interview tussentijds is onderbroken en het interview niet is afgerond. In totaal zijn er dus 202 

complete interviews verzameld. 

In twee verschillende dimensies zijn quota voor de dataverzameling geformuleerd: voor het type 

ontvanger en voor de afstandsklasse van het betreffende vervoer. In Tabel 22 en Tabel 23 worden de 

quota vergeleken met de daadwerkelijk afgenomen interviews. Uit deze tabellen kan geconcludeerd 

worden dat de quota gehaald zijn. 

 
Tabel 22: Aantal interviews (doel en realisatie) per type ontvanger 

 
Tabel 23: Aantal interviews (doel en realisatie) per afstandsklasse 

Er is ook gevraagd naar een verdere specificatie van het type product dat ontvangen werd per 

wegtransport. Deze uitsplitsing kan teruggevonden worden in Tabel 24. Deze tabel laat zien dat de 

interviews samen een goede mix over veel verschillende productcategorieën vormt. 

Type ontvanger Doel Realisatie

Producent 50 59

Detailhandel 50 86

Groothandel en opslag 50 57

Totaal 150 202

Aantal interviews per type ontvanger

Afstandsklasse Doel Realisatie

<= 50 km 70 91

51-150 km 50 78

151+ km 30 33

Totaal 150 202

Aantal interviews per afstandsklasse
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Tabel 24: Aantal interviews per soort product 

Ten slotte was het voor de experimenten van belang of het ontvangen transport dat de respondent 

beschreef in de ochtend- of avondspits plaatsvond. Het bleek dat 187 transporten (93%) betrekking 

hadden op de ochtendspits en maar 15 (7%) op de avondspits. Dit is deels een selectie-effect: als je 

tijdens kantooruren aan iemand vraagt terug te denken aan het meest recente transport, dan is de 

kans groter dat deze in de ochtend van dezelfde dag heeft plaatsgevonden dan dat deze in de 

avondspits de dag ervoor heeft plaatsgevonden. Maar het is ook zeker deels een reëel effect: er zijn 

meer transporten in de ochtendspits dan in de avondspits. Dit blijkt ook uit Figuur 10 die gebaseerd is 

op de vraag aan de respondenten om per uur van de dag aan te geven welk percentage van alle 

inkomende wegtransporten wordt afgeleverd. 

Soort product Aantal Percentage

Producten uit landbouw, jacht, bosbouw en visserij 13 6%

Steenkool, bruinkool, ruwe aardolie en aardgas 1 1%

Metaal erts en andere producten uit mijnbouw en

steengroeven, turf, uranium en thorium
5 3%

Voedsel, dranken en tabak 39 19%

Producten van textiel en leer 21 10%

Producten van hout (meubels uitgezonderd), kurk,

stro en vlechtwerk, pulp, papier, drukwerk
13 6%

Cokes en geraffineerde producten van aardolie 2 1%

Chemicaliën, chemische producten, synthetische of

kunstmatige vezels, rubber, plastic producten,

nucleaire brandstof

24 12%

Andere niet-metalen minerale producten 27 13%

Metalen in primaire vorm, producten van metaal

(uitgezonder machines en apparaten)
30 15%

Machines en apparaten, kantoormachines,

computers, elektrische apparaten, radio, televisie,

communicatieapparaten, medis

17 8%

Transportmiddelen 1 1%

Meubels, andere niet ingedeelde soorten

gefabriceerde goederen
9 5%

Producten uit landbouw, jacht, bosbouw en visserij 13 6%

Totaal 202 100%

Aantal interviews per soort product
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Figuur 10: Verdeling van de inkomende wegtransporten over het uur van de dag. Deze figuur is gebaseerd op 
een ongewogen gemiddelde van de 202 respondenten. 

Deze constatering heeft een consequentie voor de analyse: door het grote aantal respondenten met 

een transport in de ochtendspits hebben we deze transporten eerst apart geanalyseerd en pas later 

de data van de respondenten met een transport in de avondspits toegevoegd. Voor de eerste groep 

kunnen we een zeer gedetailleerde analyse maken, voor de tweede groep was de analyse generieker. 
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4.7.4 Dataselectie 

In Figuur 11 staan de verdelingen van de respondenten over de belangrijkste dimensies: transporttijd, 

totale transportkosten, transportkosten per uur en gemiddelde snelheid. 

   

  

Figuur 11: Verdeling van beschreven transporten door de respondenten over transporttijd, totale transportkosten, 
transportkosten per uur en gemiddelde snelheid van het transport. 

Het gemiddelde transport duurde 2 uur en 4 minuten en ging over een afstand van 85 kilometer met 

een gemiddelde snelheid van ca. 40 km/uur. De gemiddelde kosten bedroegen €107, oftewel ca. €55 

per uur. 

Op basis van Figuur 11 en van verdere analyse van de data is besloten dat de volgende 

respondenten worden uitgesloten van verdere analyse: 

• Transporttijd groter dan 4 uur (onwaarschijnlijk lang binnen België); 

• Transportkosten gelijk aan 0 euro (onwaarschijnlijk laag); 

• Gemiddelde snelheid lager dan 10 kilometer per uur (onwaarschijnlijk langzaam); 

• Gemiddelde snelheid groter dan 100 kilometer per uur (onwaarschijnlijk snel); 

• Breedte van het venster waarbinnen het wettelijk toegestaan is om te leveren kleiner dan 2 uur 
(onwaarschijnlijk kort, bovendien werkt het experiment dan niet goed); 

• Twee respondenten uit de pilot fase waarbij iets misgegaan is met de berekening van de 
vensterbreedte; 

• Twee respondenten uit de pilot fase wiens transport buiten de beide spitsuren viel. 

In totaal worden 44 respondenten uitgesloten van verdere analyse. De finale analyse wordt gedaan op 

basis van 158 respondenten, waarvan er 151 een transport hebben beschreven dat (deels) plaatsvindt 

in de ochtendspits en de resterende 7 een transport dat (deels) plaatsvindt in de avondspits. 
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4.7.5 Modelschatting  

Zoals eerder gezegd stellen we eerst een basismodel op voor de keuze tussen de ochtendspits en de 

omliggende perioden. Dit model bevat een nutsfunctie die lineair afhangt van transporttijd, 

transportkosten en breedte van het venster. Vanwege de toepasbaarheid van de resultaten later in 

een transportmodel wordt niet de ligging van het venster meegenomen in de nutsfunctie, maar van het 

middelpunt van het transport (dus halverwege vertrektijd en aankomsttijd). We delen het relevante 

deel van de dag op in twaalf perioden: voor 04:59 uur, na 10:00 uur en de tussenliggende tijd in 

perioden van elk een half uur. Elk van deze perioden krijgt een aantrekkelijkheidsconstante. De laatste 

periode (na 10:00 uur) wordt gebruikt als referentie, dus voor deze periode geldt dat de 

aantrekkelijkheid (i.e. het nut) gelijk is aan nul. Dat betekent dat er in totaal 14 coëfficiënten moeten 

worden bepaald op basis van de data (drie lineaire coëfficiënten en elf aantrekkelijkheidsconstanten 

voor de perioden van de dag). De schattingen zijn uitgevoerd met ALOGIT
2
 en met Biogeme

3
. 

Het resultaat van de eerste schatting staat in Tabel 25. Tussen haakjes staat de t-ratio. Wanneer de 

absolute waarde van deze t-ratio 1,96 of groter is, dan is de waarde van de coëfficiënt met 95% 

zekerheid verschillend van nul en significant. 

 
Tabel 25: Resultaten eerste stap van de modelontwikkeling 

Tabel 25 laat zien dat er een sterk significante kostencoëfficiënt (CostCf) kan worden bepaald (t-

ratio = -7,0), maar dat de tijdscoëfficiënt (TimeCf) niet significant is (t-ratio = -0,3). Wel hebben beide 

coëfficiënten een negatief teken, wat ook verwacht mocht worden: hoe langer de transporttijd of hoe 

hoger de transportkosten, hoe minder aantrekkelijk. De vensterbreedte-coëfficiënt is significant (t-

ratio = 2,3) en positief. 

                                                      

2 www.alogit.com. 

3 Bierlaire, M. (2003). Biogeme: A free package for the estimation of discrete choice models , Proceedings of the 3rd Swiss 
Transportation Research Conference, Ascona, Switzerland. 

Model

Aantal waarnemingen

Finale log-likelihood

Aantal vrijheidsgraden

Rho²(0)

Waarde t-ratio

CostCf -0.0392 (-7.0)

TimeCf -3.68E-04 (-0.3)

WidthCf 0.0025 -2.3

T0000_0459 -1.649 (-9.4)

T0500_0529 -0.88 (-5.2)

T0530_0559 -0.6311 (-4.0)

T0600_0629 -0.2329 (-1.4)

T0630_0659 -0.2654 (-1.5)

T0700_0729 -0.2282 (-1.5)

T0730_0759 -0.0429 (-0.3)

T0800_0829 -0.0588 (-0.3)

T0830_0859 0.0942 -0.5

T0900_0929 -0.5165 (-1.7)

T0930_0959 -0.1331 (-0.6)

Resultaten eerste stap modelontwikkeling

TOD_SP_301

1812

-1012.7

14

0.189
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De meeste dagperiode-aantrekkelijkheidsconstanten zijn niet significant verschillend van nul: dat 

betekent dat niet met 95% zekerheid gezegd kan worden dat deze perioden minder aantrekkelijk zijn 

dan de periode na 10 uur. Alleen van de perioden voor 6 uur weten we wel met 95% zekerheid dat 

deze (veel) minder aantrekkelijk zijn. Alle dagperiode-constanten zijn negatief op één na. De periode 

tussen 08:30 en 08:59 is het meest aantrekkelijk en de periode voor 05:00 uur het minst en er zit een 

mooi verloop in de aantrekkelijkheid van de perioden over de dag (zie Figuur 12). Hierbij moet wel 

bedacht worden dat deze waarden bepaald zijn op basis van respondenten die al in werkelijkheid 

hebben gekozen om (deels) door de ochtendspits te rijden. Dus deze constanten zijn alleen 

representatief voor dit type vrachtvervoer. 

 

Figuur 12: Verloop van de aantrekkelijkheid (nut) van de dagperiode-constanten in de eerste stap van de 
modelontwikkeling 

In de tweede stap wordt voor zowel de tijd als voor de kosten een logaritmische term toegevoegd. Dat 

betekent dat een term toegevoegd wordt die evenredig is met de logaritme van de transportkosten en 

één die evenredig is met de logaritme van de transporttijd. Vervolgens wordt een nieuwe schatting 

gedaan, waarbij twee extra evenredigheidscoëfficiënten bepaald worden. De log-likelihood van dit 

model (= Final log(L)) is 53,3 punten beter dan van het vorige model, terwijl er maar twee coëfficiënten 

zijn toegevoegd. Dit is een hele sterke verbetering. Het valt op dat de TimeCf-coëfficiënt nu een 

positief teken heeft (met een t-ratio van +1,6, dus niet significant). 

In de derde stap vervangen we de CostCf en logCostCf termen door een zogenaamde Box-Cox 

transformatie van de kosten. Dit betekent dat we een evenredigheidscoëfficiënt schatten voor de term: 

�	
���  1

��
 

waarbij ook de waarde van de exponent λC wordt bepaald door de schatting. Dit model heeft evenveel 

onbekenden (16) als het vorige model, maar de log-likelihood blijkt 3,4 punten beter. Daarom is dit 

een beter model. Om een indruk te krijgen hoe deze Box-Cox transformatie verloopt met de kosten 

toont Figuur 13 het nut (= de aantrekkelijkheid) als functie van de kosten. Deze figuur toont ook het 

verloop van het nut als functie van de transporttijd. Dit is een combinatie van de eerder genoemde 

lineaire en logaritmische termen. Er is ook geprobeerd een model op te stellen met een Box-Cox 

transformatie voor de transporttijd, maar dat was niet succesvol. 
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Figuur 13: Verloop van de aantrekkelijkheid (nut) als functie van transportkosten (links) en transporttijd (rechts) in 
de derde stap van de modelontwikkeling 

Figuur 13 toont dat transporten van meer dan 2,5 uur aantrekkelijker zijn dan transporten van 2,5 uur. 

Dat is een vreemd en ongeloofwaardig resultaat. Dit is het gevolg van de positieve TimeCf coëfficiënt. 

Dit is niet realistisch en moet gecorrigeerd worden, want anders kan dit tot problemen in het 

transportmodel leiden. Daarom is in de vierde stap een model opgesteld waarbij de tijd in de 

nutsfunctie meegenomen wordt als een logaritmische term tot een bepaalde waarde van de 

transporttijd en een constante hoeveelheid nut vanaf die transporttijd. De lineaire TimeCf coëfficiënt 

wordt hierbij verwijderd. De precieze waarde van deze overgang volgt uit een serie testen. Het blijkt 

dat het beste model verkregen wordt bij een overgang bij 50 tot 60 minuten. We kiezen een overgang 

bij 60 minuten (dit model is weliswaar een fractie minder goed dan een model met een overgang bij 50 

minuten, maar we willen zoveel mogelijk tijdsafhankelijkheid in het model bewaren). De nieuwe 

nutsafhankelijkheid van de tijd wordt getoond in Figuur 14. 

 

Figuur 14: Verloop van de aantrekkelijkheid (nut) als functie van transporttijd in de vierde stap van de 
modelontwikkeling 

Dat voor een groot deel van de goederentransporten de ontvangers geen waarde toekennen aan de 

transporttijd is een begrijpelijke uitkomst. In de transportkosten, die de ontvangers van de goederen 

betalen en die in de schatting bij de ontvangers van substantieel belang zijn, zit al een component 

voor de tijdsafhankelijke kosten. Wat de tijdscoëfficiënt meet is het additionele effect van transportduur 

dat disnut oplevert voor de ontvanger van de goederen. Voor de meeste transporten (boven 1 uur) is 

de duur van het transport (gegeven de kosten en het leveringsvenster) voor de ontvanger niet van 

belang. Dit blijkt uitsluitend van belang te zijn voor korte transportduren: als de goederen doorgaans 

korte tijd op transport zijn, dan heeft ook de ontvanger liever niet dat de goederen iets langer 

onderweg zijn (gegeven het leveringsvenster). Zo ontstaat er bij de ontvangers niet alleen een trade-

off tussen leveringsmoment en transportkosten, maar ook tussen leveringsmoment en transporttijd en 

tussen transporttijd en –kosten (value of time). 
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Deze value of time is additief ten opzichte van de value of time die volgt uit de transportkostenfunctie 

van de vervoerder (die ook als zodanig in het transportmodel zit). 

In de vijfde stap van de modelontwikkeling worden de halfuurs-dagperiode-constanten vervangen door 

nieuwe dagperiode-constanten die overeenkomen met de uiteindelijke verdeling in dagperioden in het 

nieuwe Vlaamse transportmodel. Dit zijn de perioden: 

• Aanloop ochtendspits (5:00 – 7:00 uur) 

• Ochtendspits (7:00 – 9:00 uur) 

• Middag (9:00 – 16:00 uur) 

• Avondspits (16:00 – 19:00 uur) 

• Avond/nacht (19:00 – 5:00 uur) 

De middagperiode blijft de referentie, dus deze constante wordt gelijk gesteld aan nul. In dit stadium 

van de analyse hebben we nog geen data over de avondspits, dus daar kunnen we nog geen 

constante voor bepalen. De resultaten van deze schatting worden getoond in Tabel 26. De abolute 

waarde van de t-ratio van zowel de LogTimeMaxCf en de WidthCf zijn kleiner dan 1.96. 

 
Tabel 26: Resultaten vijfde stap van de modelontwikkeling 

In de zesde stap is onderzocht of er in dit model nog onderscheid gemaakt moet worden tussen 

respondenten uit verschillende afstandsklassen. Het blijkt dat de tijd-, kosten- en breedtecoëfficiënten 

niet verschillen per afstandsklasse, maar de dagperiode-constanten wel. Daarom worden alle 

constanten gesplitst voor de drie afstandsklassen (met als index: D1 = 0 – 50 km, D2 = 51 – 150 km, 

D3 = 151+ km). De log-likelihood van dit model is 16,4 punten beter dan het vorige model, terwijl er 

maar 6 vrijheidsgraden aan het model zijn toegevoegd. Dit is een sterk significante verbetering. 

Bovendien is de absolute waarde van de t-ratio van de LogTimeMaxCf weer boven 1.96. 

In de zevende stap is onderzocht of in het model nog onderscheid gemaakt moet worden tussen 

respondenten afhankelijk of ze een producent, detailhandel of groothandel/opslag vertegenwoordigen. 

Het blijkt dat de kostencoëfficiënt significant gesplitst kan worden tussen detailhandel en niet-

detailhandel en dat de dagperiode-constanten significant gesplitst kunnen worden tussen producenten 

en niet-producenten (let op: deze constanten waren al gesplitst naar afstandsklasse, dus het is een 

dubbele splitsing). Dit model heeft een log-likelihood die 32,2 punten beter is dan het vorige model 

terwijl er 11 vrijheidsgraden zijn toegevoegd. Ook dit is een significante verbetering. 

  

Model

Aantal waarnemingen

Finale log-likelihood

Aantal vrijheidsgraden

Rho²(0)

Waarde t-ratio

CostBoxCoxCf -0.9106 (-4.4)

lambdac 0.4121 -8.1

LogTimeMaxCf -0.9478 (-1.9)

WidthCf 0.00141 -1.3

T0000_0459 -1.72 (-10.4)

T0500_0659 -0.4587 (-4.1)

T0700_0859 0.1763 -1.6

TOD_SP_328

Resultaten vijfde stap modelontwikkeling

1812

-975.5

7

0.218
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In de achtste stap worden de respondenten uit de avondspits toegevoegd. Voor deze waarnemingen 

worden aparte dagperiode-constanten gehanteerd (met index ‘AS’ voor avondspits, alle eerdere 

dagperiode-constanten krijgen index ‘OS’ voor ochtendspits). De dagperiode-constante van de 

middagperiode (9:00 – 16:00 uur) blijft de referentie (en krijgt waarde 0). Uit gedetailleerd onderzoek 

blijkt dat de waarde van de constante T1900_2359_AS bepaald wordt door het keuzegedrag van een 

enkele respondent. Daarom kiezen we ervoor om deze periode niet apart op te nemen en samen te 

voegen met de periode tussen 00:00 en 4:59 uur. 

De negende stap in de schatting bestaat uit het samenvoegen van constanten die ruimschoots niet-

significant zijn / een niet-intuïtief teken hebben. Voor de klasse D3/T23 voegen we de constanten voor 

de perioden 0500_0659 en 0700_0859 samen en stellen we de constante voor de periode 1900_0459 

op nul (die is immers niet significant verschillend van nul en het is niet intuïtief om te veronderstellen 

dat deze sterk positief is). Het resultaat van deze modelschatting wordt getoond in Tabel 27. 

 
Tabel 27: Resultaten negende stap van de modelontwikkeling 

Hierin is: 

• D1, D2, D3: afstandsklasse, respectievelijk 0 – 50 km, 51 – 150 km, 151+ km 

• T1, T2, T3: type ontvanger, respectievelijk producent, detailhandel, groothandel/opslag 

Voor de keuzes in en rond de ochtendspits toont Tabel 27 dat in het uiteindelijke model transport in de 

periode tussen 19:00 en 5:00 uur het minst wordt geprefereerd door producenten op alle 

afstandsklassen en door de detail- en groothandel op de korte en middellange afstanden. De voorkeur 

gaat uit naar de ochtendspits of de periode tussen de spitsuren. Alleen de producten op middellange 

afstand hebben een lichte voorkeur voor de periode net voor de ochtendspits. 

Model

Aantal waarnemingen

Finale log-likelihood

Aantal vrijheidsgraden

Rho²(0)

Waarde t-ratio

CostBoxCoxCf_T13 -1.994 (-3.5)

CostBoxCoxCf_T2 -0.6686 (-2.8)

lambdac_T13 0.2646 -4.4

lambdac_T2 0.5052 -5.5

LogTimeMaxCf -1.05 (-2.3)

WidthCf 0.00102 -1

T1900_0459_D1_T1 -1.977 (-3.1)

T1900_0459_D1_T23 -1.849 (-7.5)

T0500_0659_D1_T23 -0.8905 (-5.0)

T0700_0859_D1_T23 0.3672 -2.2

T1900_0459_D2_T1 -1.02 (-2.6)

T0500_0659_D2_T1 0.5054 -2.2

T1900_0459_D2_T23 -2.892 (-9.3)

T0500_0659_D2_T23 -1 (-5.5)

T1900_0459_D3_T1 -1.399 (-2.9)

T0500_0859_D3_T23 0.8004 -2.2

T0900_1559 0 (*)

T1600_1859 -0.6726 (-2.0)

Resultaten negende stap modelontwikkeling

-970.5

17

0.257

TOD_SP_347

1896
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In de bevraging heeft elke respondent 12 vragen beantwoord. In de analyse is verondersteld dat al 

deze 12 antwoorden onafhankelijk zijn. Maar in werkelijkheid zijn deze antwoorden niet onafhankelijk: 

ze komen van dezelfde respondent en die heeft bepaalde voorkeuren. Daarom zijn de geschatte 

coëfficiënten minder nauwkeurig dan de gepresenteerde foutenmarges doen vermoeden. Om hiervoor 

te corrigeren kan een Jackknife procedure worden toegepast (Cirillo et al, 2000).
4
 

Uit de vergelijking tussen de modelschatting met en zonder Jackknife procedure volgt duidelijk dat de 

coëfficiëntwaarden nauwelijks veranderen, maar dat de t-ratio’s beduidend omlaag gaan door 

toepassing van de Jackknife. Veel (absolute waarden van de) ratio’s komen onder de grens van 1,96, 

hetgeen aangeeft dat de bewuste parameter niet significant verschillend van nul is. Voor de 

tijdsperiodeconstanten is dat geen probleem, aangezien er geen reden is om a-priori te 

veronderstellen dat deze nul zouden moeten zijn (i.e. gelijk aan de tijdsperiodeconstante voor de 

periode tussen 9:00 en 16:00 uur). Voor de WidthCf hebben we al eerder geconcludeerd dat deze niet 

significant is, maar dat het geen probleem is om deze in het model te houden. Echter, dat nu de 

CostBoxCoxCf_T2 niet langer significant verschillend van nul is, is wel een probleem.  

Het is ongewenst om het model te herschatten met de CostBoxCoxCf_T2 gelijk aan nul, aangezien 

dan de kostengevoeligheid helemaal verdwijnt. Daarom is het beter om de CostBoxCoxCf_T2 samen 

te voegen met de CostBoxCoxCf_T13 coëfficiënt. Dan moet ook de lambda_T2 coëfficiënt worden 

samengevoegd met de lambda_T13 coëfficiënt. Dit betekent dat de kostengevoeligheid voor alle type 

ontvangers gelijk wordt. Dit nieuwe model is model 349. De log-likelihood van dit model is 3,7 punten 

slechter dan van model 347 (met 2 vrijheidsgraden minder). Op basis van deze test is model 349 dus 

geen beter model dan model 347, deze test houdt echter geen rekening met de correlaties tussen de 

antwoorden van één respondent. 

Tabel 29 presenteert de resultaten van model 349 voor en na de Jackknife procedure. Voor het model 

‘voor Jackknife’ staan twee t-ratio’s gepresenteerd. De eerste (robuste t-test) is de robuuste t-ratio 

(deze wordt door het schattingspakket Biogeme berekend op basis van de robuuste variantie-

covariantiematrix, die reeds corrigeert voor ‘non-severe mis-specification error related to the 

postulated distribution for the error tems’ (Bierlaire, 2009).
5
 Dit is de t-ratio die tot nu toe in alle 

modellen eerder in dit hoofdstuk is getoond. Deze corrigeert dus al deels voor de onjuiste 

veronderstelling van onafhankelijke storingstermen. De tweede kolom toont de gewone t-ratio. Deze 

kan vergeleken worden met de t-ratio na de Jackknife. Voor dat model hebben we geen robuuste t-

ratio gepresenteerd. 

                                                      

4 Cirillo, C. A.J. Daly and K. Lindveld (2000), Eliminating bias due to the repeated measurements problem, in de Ortúzar, J.D. 
(Ed.), Stated Preference Modelling Techniques, PTRC, London. 

5 Bierlaire, M. (2009) Estimation of discrete choice models with BIOGEME 1.8, EPFL, Lausanne 
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Tabel 28: Resultaten laatste stap van de modelontwikkeling. 

4.7.6 Gevoeligheid 

Het best geschatte model (TOD_SP_349 na Jackknife) is geprogrammeerd in Excel om te 

onderzoeken of het plausibele effecten geeft bij veranderingen in transportkosten en –tijd. Deze 

toepassing vindt plaats op basis van de waargenomen periodekeuzes van de 158 respondenten die in 

de analyse zijn meegenomen. Dit is dus geen representatieve steekproef van het goederenvervoer 

over de weg op een (werk)dag in Vlaanderen. Daarom moet er gecorrigeerd worden voor de feitelijke 

verdeling van de vrachtwagens over de tijdperioden.  

Hiervoor is een dag in 7 perioden verdeeld. In Tabel 31 wordt de feitelijke verdeling op basis van 

verkeerstellingen (dubbele lussen op de snelwegen) vergeleken met de verdeling van de 

respondenten in de bevraging, en met de toepassing van model 349 (na Jackknife). Vervolgens 

passen we dagperiode-specifieke correctiefactoren toe (zie laatste regel in Tabel 29) en berekenen 

we opnieuw de verdeling van het toegepaste model.
6
 

                                                      

6 Voor toepassing van het model geschat op SP gegevens, die zich vooral richten op de spitsuren, is strikt genomen niet alleen 
een aanpassing naar de werkelijke periodeverdeling nodig (zoals hier wordt uitgevoerd), maar ook een aanpassing van de 
schaal van het model (die gerelateerd is aan de variantie van de niet-waargenomen modelcomponent). Hiervoor is een model 
nodig op revealed preference (RP) gegevens. Aangezien dit voor periodekeuze in het goederenvervoer ontbreekt, moeten we 
hier veronderstellen dat de schaal van het SP model niet verschilt van die op RP gegevens.  

Model

Aantal waarnemingen

Finale log-likelihood

Aantal vrijheidsgraden

Rho²(0)

Waarde
Robuuste       

t-ratio
t-ratio Waarde

Robuuste       

t-ratio

CostBoxCoxCf -1.22 (-4.78) (-5.43) -1.18 (-3.21)

lambdac 0.359 -7.66 -9.09 0.352 -5.03

LogTimeMaxCf -1.04 (-2.26) (-2.22) -1.043 (-2.18)

WidthCf 0.00107 -1.01 -0.99 0.001 -1.06

T1900_0459_OS_D1_T1 -1.84 (-2.96) (-3.52) -1.636 (-1.55)

T1900_0459_OS_D1_T23 -1.85 (-7.42) (-7.88) -1.788 (-4.37)

T0500_0659_OS_D1_T23 -0.902 (-5.00) (-5.03) -0.879 (-2.92)

T0700_0859_OS_D1_T23 0.376 -2.29 -2.19 0.377 -1.85

T1900_0459_OS_D2_T1 -0.979 (-2.50) (-2.26) -0.952 (-1.83)

T0500_0659_OS_D2_T1 0.514 -2.25 -2.22 0.51 -1.31

T0500_0659_OS_D2_T23 -0.997 (-5.47) (-5.60) -0.963 (-2.87)

T1900_0459_OS_D2_T23 -2.88 (-9.32) (-9.64) -2.775 (-5.36)

T1900_0459_OS_D3_T1 -1.4 (-2.90) (-3.16) -1.334 (-1.79)

T0500_0859_OS_D3_T23 0.788 -2.31 -2.33 0.778 -1.5

T0900_1559 0 (*) (*) 0 (*)

T1600_1859_AS -0.625 (-1.83) (-1.69) -0.633 (-1.13)

Resultaten laatste stap modelontwikkeling

(voor Jackknife) (na Jackknife)

TOD_SP_349

1896

-974.2

15

0.254
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Tabel 29: Verdeling transporten (werkelijk, bevraging en modeltoepassing) over de dagperioden. 

Om de elasiticiteiten te testen, wordt de verdeling over de dagperioden berekend met model 349 (na 

Jackknife, met correcties) waarbij: 

• alle transporttijden in de ochtend- en avondspits 10% langer worden; 

• alle transportkosten in de ochtend- en avondspits 10% hoger worden. 

In de basisvariant vond 21,70% van de ochtendtransporten plaats in de spits. Bij een verhoging van 

de transporttijden met 10% wordt dit 21,66%. Dit komt neer op een transporttijdelasticiteit van het 

aantal transporten in de spits van -0,02. Voor de avondspits is de elasticiteit -0,08. Deze zeer lage 

gevoeligheid van de ontvangers van goederen voor transporttijd klopt met het beeld uit de 

testbevraging: als de tijdgebonden kosten al verwerkt zijn in de transportkosten, dan is er voor de 

ontvangers maar een gering effect van transporttijd op het leveringsvenster. 

De gevoeligheid voor een kostenverandering is beduidend groter: bij de verhoging van de 

transportkosten met 10% daalt het aandeel ochtendtransporten dat in de spits plaatsvindt tot 15,09%. 

Het grootste deel van deze transporten gaat naar de periode na de ochtendspits. De 

transportkostenelasticiteit van het aantal transporten in de spits komt neer op -3,05 voor de 

ochtendspits en -2,34 voor de avondspits. Figuur 15 toont het aandeel van de dagperioden in de drie 

varianten. 

  

Figuur 15: Verdeling over de dagperioden voor de basissituatie en voor scenario’s met 10% langere reistijden en 
10% hogere reiskosten 

  

0:00  –  4:59 05:00 – 06:59 07:00 – 08:59 09:00 – 11:59 12:00 – 15:59 16:00 – 18:59 19:00 – 23:59

Werkelijke verdeling 11.80% 22.40% 21.70% 44.10% 53.80% 27.10% 19.10%

Respondenten in bevraging 0.00% 12.60% 59.60% 27.80% 14.30% 85.70% 0.00%

Toepassing model 349 4.30% 23.20% 42.20% 30.30% 60.40% 32.00% 7.60%

Model 349 + correcties 11.80% 22.40% 21.70% 44.10% 53.80% 27.10% 19.10%

Correctiefactor 

dagperiodeconstante
0.685 -0.4625 -1.094 0 0 -0.0543 1.073

Ochtendspits Avondspits

Verdeling transporten over dagperioden
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4.7.7 Vergelijking van gevonden elasticiteiten met de literatuur 

Aangezien er internationaal nog nauwelijks (model)studies zijn uitgevoerd over de keuze van 

dagperiode in het goederenvervoer is er ook vrijwel geen materiaal waarmee we de door ons 

gevonden elasticiteiten kunnen vergelijken. 

In New York City zijn er in het vorige decennium experimenten en modelsimulaties uitgevoerd over 

beleidsmaatregelen om goederenwegvervoer te verschuiven van levering gedurende de dag naar 

levering gedurende de avond en nacht (Holguín-Veras, 2008; Holguín-Veras et al., 2006, 2007, 2008, 

2012; NCFRP, 2013; Ozbay et al., 2006). Deze analyses zijn met name uitgevoerd door het 

Renselaer Polytechnic Institute, Rutgers University en Cambridge Systematics. De dag werd meestal 

gedefinieerd als tussen 07:00 en 18:00 uur en de avond/nacht als de rest. Maatregelen die direct 

ingrepen op de kosten van de ontvangers (zoals subsidies voor het ontvangen van goederen in de 

nacht) bleken duidelijk effectiever dan tolheffingen met een hoger tarief overdag. Dit omdat de 

vervoerders hooguit een klein gedeelte van de extra kosten doorrekenden in de prijzen voor het 

vervoer en omdat deze meerkosten niet opwogen tegen de kosten van langer openblijven voor een 

ontvangend bedrijf. Dit is een belangrijke beleidsconclusie. 

De diverse genoemde studies presenteren geen elasticiteiten voor verandering van de 

transportkosten op de dagdeelkeuze. We hebben als test enkele elasticiteiten berekend op basis van 

de uitkomsten van het Amerikaanse onderzoek, waarbij diverse extra veronderstellingen dienden te 

worden gemaakt, bv. over de verdeling van het vervoer over de dag in de referentiesituatie en de 

hoogte van de transportkosten. We vinden dan transportkostenelasticiteiten voor de verschuiving van 

de dag naar de avond/nacht tussen -0,2 en -1, waarbij de laatste niet geldt voor tolheffing voor 

vervoerders overdag, maar voor een subsidie bij de ontvangers van de goederen voor het ontvangen 

van goederen tijdens de avond/nacht. 

Verdere ervaring met de keuze tussen levering overdag of ‘s nachts is opgedaan met de PierPASS in 

Californië (Holguïn-Veras., 2008). Hierbij gaat het om een heffing die wordt opgelegd aan de 

eigenaars van de goederen (dus niet de vervoerders) van $50 per ‘20 ft equivalent’ container en $100 

per ’40 ft equivalent’ container voor levering overdag (hier gedefinieerd als de periode 3:00 – 18:00 

uur) aan de havens van Los Angeles en Long Beach. Met de inkomsten van deze ‘traffic mitigation 

fee’ werden de additionele arbeidskosten betaald om de betreffende terminals langer open te houden. 

Hier komt een elasticiteit van ongeveer -0,5 uit. 

Onze elasticiteiten komen dus (absoluut gezien) hoger uit dan de elasticiteiten die we, mits een aantal 

omrekeningen, uit de literatuur berekenen. Dit is op zich plausibel, omdat onze elasticiteiten gaan over 

verschuivingen uit de spitsperioden (7.00 - 9.00 uur en 16.00 - 19.00 uur) en de Amerikaanse over 

verschuivingen naar de avond en nacht.
7
 Het valt te verwachten dat een verschuiving naar net voor de 

ochtendspits en naar de periode tussen de ochtend en de avondspits veel makkelijker is dan tussen 

dag en avond/nacht (omdat de ontvangers dan toch al open zijn of niet veel langer open hoeven te 

zijn). Dus zullen elasticiteiten voor een kostenverhoging in de spits hoger zijn dan voor een subsidie 

voor levering in de nacht. De elasticiteiten die wij in ons eigen onderzoek vinden zijn dus niet in 

tegenspraak met de literatuur (ze zijn niet te laag), maar of ze aan de andere kant niet te hoog zijn is 

niet aan de hand van de literatuur na te gaan. Wel is het van belang om op te merken dat de 

berekende elasticiteiten gaan over veranderingen in de totale transportkosten. Een procentueel even 

grote verandering in de brandstofkosten of de tolkosten van de vrachtwagens zal een veel kleiner 

effect hebben en dan ook een veel kleinere elasticiteit. 

                                                      

7 Enigszins een uitzondering vormt Holguín-Veras et al. (2006). Hier gaat het om de tolheffing op bruggen en in tunnels naar 
New York door de Port Authority of York and New Yersey (PANYNJ). In 1997 werd hier een elektronisch tolsysteem (E-ZPass) 
ingevoerd (personenauto’s en vrachtwagens), aanvankelijk zonder differentiatie tussen dagdelen. In 2001 was er een 
prijsverandering waarbij voor houders van de elektronische pas (zoals de meeste trucks) de prijzen overdag buiten de spits iets 
lager zijn dan in de spits (en ’s nachts aanzienlijk lager). De gerapporteerde effecten sporen met wat hierboven is gerapporteerd 
over New York. 
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We concluderen dat de door ons gevonden gevoeligheden voor veranderingen in transportkosten 

(elasticiteiten van -2,3 tot -3,1) en -tijd (elasticiteit van 0 tot -0,1)) plausibel zijn en adviseren om de 

coëfficiënten voor de afruil (trade-off) tussen transportkosten en dagperiode enerzijds en tussen 

transporttijd en dagperiode anderzijds in het nieuwe model te implementeren. Wel geldt dat deze 

uitkomsten betrekking hebben op maatregelen of ontwikkelingen die de ontvangers direct raken. Bij 

een spitsheffing via de vervoerders is de ervaring uit de VS dat maar een klein deel, zeker op de korte 

termijn, de kosten zal doorrekenen aan de klanten (9% deed dat in de VS), zodat maar een klein deel 

van het prijseffect bij de ontvangers zal aankomen (effectief kunnen we dan de gevonden 

kostenelasticiteiten ongeveer door 10 delen).  
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5 Opbouw strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1. 

Het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1 is een op zichzelf staande applicatie, opgebouwd 

in Visual Basic, gecombineerd met een toedelings- en kalibratiemodule in Cube Voyager. 

Bij de ontwikkeling van het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.1.1 zal een 

overkoepelende inferface SVM 4 opgebouwd worden waarin een koppeling gelegd wordt tussen het 

vraagmodel van goederenstromen, het vraagmodel van personenverkeer en het netwerkmodel. Het 

strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.1.1. Hiertoe zal het strategisch vrachtmodel aangepast 

worden. 

5.1 Algemene modelstructuur 

5.1.1 Visual Basic 

Het svrm 4 is opgebouwd in Visual Basic (Microsoft Visual Basic 2010 Express). De verschillende 

deelmodellen van het vrachtmodel zijn vertaald naar de code in Visual Basic onder de naam 

Vrachtmodel_v4. Hieronder zijn de verschillende forms toegevoegd (zie Figuur 16) die elk een 

bepaald deelmodel omvatten of een bepaalde functie hebben: 

• 00_Main.vb: hoofdscherm van het vrachtmodel met mogelijkheid om bepaalde inputbestanden 
te koppelen en het model op te starten; 

• 01_Initialisatie: In deze form worden een aantal initialisatieprocessen opgestart. Het betreft het 
inlezen van een aantal inputbestanden; 

• 02_Generatie: het generatiemodel; 

• 03_Distributie: het distributiemodel; 

• 04_Vervoerwijzekeuze: het vervoerwijzekeuzemodel; 

• 05_Logistieke Processen: integratie van de logistieke processen; 

• 06_Voertuigmodel : omzetting van goederenstromen naar voertuigstromen; 

• 07_Tijdstipkeuze: het tijdstipkeuzemodel; 

• 08_Uurtoedeling: opstarten en uitvoeren van de uurtoedeling; 

• 09_Desaggregatie: desaggregatie van de berekende vrachtwagenmatrices naar een ander 
zonaal niveau; 

• 99_Instellingen: form waarin instellingen kunnen aangepast worden (momenteel nog niet in 
gebruik). 

Daarnaast zijn er ook een aantal hulpbestanden opgemaakt in de VB.NET-code voor de definiëring 

van een aantal VB-elementen. Door deze elementen in aparte bestanden te definiëren kan het geheel 

overzichtelijker gehouden worden: 

• a_Definities: definiëring van de publieke variabelen; 

• b_Structures: definiëring van de publieke structures. Structures worden gebruikt om de 
structuur van variabelen te definiëren; 

• c_functies: bestand waarin functies verzameld zijn die op verschillende plaatsen in het model 
aangeroepen worden; 

• d_InUit: bestand waarin functies opgenomen zijn die in verband staan met het inlezen en 
wegschrijven van data; 

• e_dagtoedeling: bestand waarin de Cube-scripts opgesteld worden die gebruikt worden voor 
het uitvoeren van de kostenskims; 

• Versiebeheer.txt: tekstbestand waarin informatie in verband met het versiebeheer opgenomen 
wordt. 
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• Resources: map waarin tekstbestanden met parameters opgenomen zijn die in het model 
gebruikt worden, maar niet beschikbaar zijn om aangepast te worden. 

 
Figuur 16: Overzicht algemene modelstructuur svrm4 in VB.NET 

Het resultaat van de programmatie van de code in VB.NET is het programma svrm4.exe, welke als 

onafhankelijke applicatie bestuurd kan worden aan de hand van een controlebestand. Dit 

controlebestand, staat onder de scenariospeciefieke folder (zie volgende paragraaf). 

De inputgegevens zijn verzameld in de resources-folder in de programmacode of in de datafolder. De 

resourcesfolder omvat een set parameterbestanden die (initieel) niet mogen wijzigen bij het 

doorrekenen van verschillende scenario’s. Hierbij wordt echter niet uitgesloten dat sommige van deze 

bestanden in de toekomst toch nog scenario-afhankelijk gemaakt zullen worden.  

Binnen de datafolder (‘Datascen_SVRM4’) wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene scenario-

onafhankelijke data en scenario-afhankelijke data.  

Figuur 17 geeft de datastructuur weer. De folder ‘Algemeen’ bevat de scenario-onafhankelijke data, 

terwijl de folder ‘Ref2010’ de scenario-afhankelijke data omvat. Binnen de scenario-afhankelijke folder 

worden op het eerstvolgende folderniveau de folders van de scenario’s weergegeven. Binnen de 

scenario-folders wordt een onderscheid gemaakt tussen de input- en outputbestanden. In de huidige 

versie van het SVRM, is één scenariofolder opgenomen, meer bepaald de Ref 2010. Daaronder is 1 

scenario opgenomen (Scen01). 
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Figuur 17: Overzicht datastructuur 

Onder de Outputfolder zijn per deelmodel subfolders opgenomen waaronder, al dan niet tussentijdse, 

resultaten weggeschreven worden. 

 

5.1.2 Cube 

Het uitvoeren van netwerkanalyses en toedelingen wordt uitgevoerd in het softwarepakket Cube 

Voyager. Hierdoor is een wisselwerking nodig tussen het vrachtmodel dat geschreven is in VB.NET en 

Cube Voyager. Onderstaande figuur geeft weer op welke momenten Cube aangeroepen wordt door 

svrm4.exe of wanneer er handelingen in Cube nodig zijn. Sommige van de Cube-applicaties houden 

een terugkoppeling in naar de VB-applicatie, terwijl andere Cube-applicaties input gebruiken van de 

VB-applicatie zonder data te geven aan de VB-applicatie. 
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Figuur 18: Overzicht wisselwerking tussen svrm4.exe en Cube 
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In figuur 18 wordt een onderscheid gemaakt tussen deel 1, deel 2 en deel 3 van het strategisch 

vrachtmodel versie 4.1.1. Deel 1 bevat de kern van het strategisch vrachtmodel en loopt vanaf het het 

inlezen van gegevens en het productie-attractiemodel tot aan het voertuigmodel. Op het einde van dit 

eerste deel wordt opnieuw overgeschakeld naar Cube waar de kalibraties of toedelingen op 

dagniveau gedaan worden. In deel 2 worden de resulterende matrices van de eventuele kalibratie 

opnieuw ingelezen, en wordt er een tijdstipverdeling op toegepast. De matrices die hier uit komen 

kunnen op uurbasis gekalibreerd worden in Cube. Deel 3 vormt de koppeling naar de strategische 

personenmodellen: in dit deel worden de vrachtwagenmatrices uit deel 2 naar zoneringsniveau van de 

eprovinciale verkeersmodellen. Dit derde deel enerzijds vrachtwagenmatrices op uurbasis aan de 

strategische personenmodellen. In principe is er ook een koppeling met de personenmodellen nodig 

zodat er een koppeling tussen de resultaten van het vrachtmodel en het personenmodel aanwezig is. 

De interface die deze drieledige koppeling uitwerkt, is reeds uitgebouwd, al is er in deze versie nog 

geen koppeling gemaakt met de personenmodellen.  

Onderstaande figuur geeft de interface weer van het vrachtmodel waarin de structuur met de drie 

deelmodellen te herkennen is. Voor meer uitleg omtrent de praktische werking van het strategisch 

vrachtmodel wordt verwezen naar de handleiding.  

 

Figuur 19: weergave interface SVRM 4.1.2 
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5.2 Initialisatie 

Bij de initialisatie worden diverse bestanden ingelezen die verderop in het vrachtmodel nodig zijn, en 

worden de netwerkskims uitgevoerd. In eerste instantie worden Cube-scripts opgemaakt voor het 

uitvoeren van de netwerkskims. Hierna wordt Cube Voyager automatisch aangeroepen en worden de 

netwerskims uitgevoerd. Dit is met andere woorden een volledig autonoom proces, waarbij de 

modelpiloot geen aparte handelingen in Cube moet uitvoeren.  

Het resultaat van de netwerkskims is een set van matrices per mode. Voor het wegverkeer betreft het 

afstands-, reistijd- en tolmatrices. Voor spoor en binnenvaart wordt nog een onderscheid gemaakt 

tussen het direct en het intermodaal vervoer. Voor het direct vervoer worden eveneens afstands- en 

reistijdmatrices opgesteld van zone naar zone. Voor de intermodale transporten worden de afstands- 

en reistijdmatrices opgesplitst in een component voor de hoofdmode (spoor/binnenvaart) en een 

component voor het voor- en natransport via de weg (inclusief tolskim). Bij alle binnenvaart- en 

spoorskims worden ook beschikbaarheidsmatrices opgesteld die aangeven of de mode beschikbaar is 

of niet. Voor het wegvervoer wordt ervan uitgegaan dat ze steeds beschikbaar is en daarom is er 

hiervoor geen aparte skim nodig.  

Onderstaande figuur geeft een weergave van de ontwerpapplicatie in Cube. De scripts uit deze 

applicatie zijn nadien vertaald naar de code in VB.NET 

 
Figuur 20: Ontwerp-applicatie netwerkskims in Cube  
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Het inlezen van de parameters is opgedeeld in vier aparte delen: 

• Inlezen skimmatrices; 

• Inlezen van scenariodata; 

• Inlezen van geobserveerde data: geobserveerde tonmatrices per mode; 

• Inlezen algemene parameters (scenario-onafhankelijke bestanden) 

Bij het inlezen van bestanden tijdens de initialisatie dient opgemerkt te worden dat het niet alle 

inputbestanden betreft. Sommige bestanden worden pas later ingelezen op het moment dat ze 

effectief nodig zijn. Dit om te beperken dat er te veel gegevens tegelijkertijd in het geheugen van de 

computer opgenomen moeten worden. 

5.3 Generatiemodel 

5.3.1 Algemeen 

In dit deel van het svrm 4 wordt het aantal ton dat per zone vertrekt (productie) en dat aankomt 

(attractie) bepaald.  

Voor de binnenlandse productie en attractie wordt de bevolking en tewerkstelling in de industrie als 

proxy gebruikt. De productie/attractiefactoren zijn bepaald aan de hand van de koppeling van de 

socio-demografische gegevens en de geobserveerde goederenstromen voor 2010. Meer details zijn 

beschreven in bijlage A. 

5.3.2 Technisch 

In eerste instantie worden de inputbestanden van het generatiemodel aangehaald. Vervolgens wordt 

besproken hoe deze inputbestanden verwerkt zijn tot de hoeveelheid vracht per zone. 

a) Inputbestanden 

De generatie van de productie en attractie van goederen wordt uitgevoerd aan de hand van twee 

basisbestanden. Het eerste bestand (02b_PA-Parameters.txt; opgeslagen onder de resources in de 

code) bevat de gegevens voor het bepalen van de import en export van 13 landen of regio’s en dit per 

NST-klasse. De import en export worden telkens berekend met behulp van maximaal vijf indicatoren. 

De naam van deze variabelen en hun gewicht (de parameters) zijn terug te vinden in dit eerste 

bestand. De waarden van elke indicator per land en per NACE-klasse zitten in het tweede bestand 

(02a_PA-kengetallen.txt; opgeslagen onder de resources in de code). Per indicator worden de 

gewichten uit het eerste bestand toegepast op de waarden uit het tweede bestand. Vervolgens 

worden de gewogen indicatoren opgeteld om de export of import te bekomen van een bepaald land. 

Deze import en export worden uitgedrukt in 1000 ton. 

Voor de haven van Antwerpen wordt met aparte prognosescijfers gewerkt (afgeleid van het 

gecombineerd scenario uit de geactualiseerde EOS-studie). Deze cijfers zijn opgeslagen in het 

bestand 02d_Haven_Antwerpen_Aantallen.txt onder de resources. Het bevat prognosegegevens tot 

2030. Omdat deze cijfers geen indicatie omvatten over welk deel naar het buitenland en welk deel 

naar het binnenland gaat, is er ook een bestand opgenomen dat per NST-klasse aangeeft welk 

aandeel er in België blijft (02c_Haven_Antwerpen.txt; eveneens opgenomen onder de resources). 

Verder wordt gebruikgemaakt van een bestand voor de verdeling van de import en de export over de 

zones in het buitenland (02e_Buitenlandse_verdeling.txt; opgeslagen onder de resources in de code). 

Dit bestand bevat per zone en per NST-klasse voor export en import de percentages van het aandeel 

vrachtvervoer. Uiteraard gaat het om de verdeling van de zones per land. 
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b) Code 

De eerste stap van het generatiemodel is het inlezen en opslaan van beide bestanden in arrays of 

lijsten waarin per land de nodige gegevens worden geordend aan de hand van het verloop van het 

transport (export/import), de indicatoren, de NST- en de NACE-klassen. In de tweede stap wordt de 

berekening uitgevoerd, waarbij de waarden van de indicatoren worden vermenigvuldigd met het 

correcte gewicht. In het eerste bestand wordt buiten de parameters en hun gewicht eveneens de link 

gelegd met de NACE-code. De waarden van de indicatoren zijn namelijk afhankelijk van deze NACE-

code en het land waarvan de hoeveelheid transport wordt bepaald. De gewogen indicatoren worden 

vervolgens opgeteld om de export of import van een bepaald land te bekomen uitgedrukt in 1000 ton. 

De hoeveelheden import en export worden vervolgens vermenigvuldigd met 1000 om het aantal ton te 

bekomen. Ter controle worden deze hoeveelheden per land en NST-klasse weggeschreven. 

Verder worden de import en export verdeeld over meerdere zones. België wordt voor de generatie 

opgesplitst in 47 zones (NUTS3-verdeling) en de andere landen worden verder opgedeeld in 97 

zones. Voor België wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen enerzijds productie en attractie 

binnen België en anderzijds export en import van en naar België. De Belgische verdeling wordt 

uitgevoerd aan de hand van de koppeltabel (‘Splitfactoren’), waarin het aantal tewerkgestelden voor 

elke zone per tewerkstellingsklasse is opgenomen. Deze tewerkstellingsklassen vallen onder 

bepaalde NST-klassen, waardoor kan bepaald worden hoeveel tewerkgestelden er per zone zijn voor 

elke NST-klasse. Met behulp van de verdeling van de tewerkgestelden per NST-klasse en per zone 

wordt de import, export en de productie en attractie van België verdeeld. Deze synthetische verdeling 

wordt vervolgens gecorrigeerd door de bekomen transporthoeveelheden te vermenigvuldigen met 

factoren die aan de hand van observatiedata berekend zijn per NST-klasse en NUTS3-zone. Hierdoor 

stemmen de geobserveerde en berekende hoeveelheden perfect met elkaar overeen. Indien er 

scenario’s doorgerekend worden, worden deze factoren ook toegepast op de scenario’s. 

Voor de verdeling van export en import wordt een bestand ingelezen met de percentages die het 

aandeel transport per zone en per NST-klasse aangeven voor import en export afzonderlijk 

(02f_Buitenlandse_verdeling.TXT; opgeslagen onder de resources in de code). Deze verdeling wordt 

per land toegepast. 

In de laatste stap worden de gegevens van binnen- en buitenland samengevoegd en geordend. Het 

resultaat is een set van 20 productie-attractielijsten (een set per NST-klasse). 

5.4 Distributiemodel 

5.4.1 Algemeen 

Het distributiemodel is gebaseerd op een groeifactormodel. Dit houdt in dat de berekende productie-

attractiecijfers voor een bepaald scenario afgezet worden tegen de patronen die waargenomen 

worden in de totale geobserveerde matrix (= som van alle geobserveerde modematrices). Het 

groeifactormodel wordt toegepast per NST-klasse. 

De uitvoering van het distributiemodel wordt in verschillende stappen gedaan. In eerste instantie wordt 

het groeifactormodel toegepast op het NUTS3-niveau. De geobserveerde gegevens voor het 

wegvervoer zijn verzameld op NUTS3-niveau. Voor spoor en binnenvaart is dit op een fijner niveau 

gedaan, maar aangezien voor het wegvervoer het NUTS3-niveau de norm was, is de distributie aldus 

op het NUTS3-niveau uitgevoerd. 

  



Verkeerscentrum 56 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

5.4.2 Technisch 

In het groeifactormodel worden twee sets van input gebruikt: 

• Productie-attractiecijfers op NUTS3-niveau (PA-cijfers) 

• Totale geobserveerde matrices. De geobserveerde matrices zijn opgeslagen onder de folder 
met algemene data. 

Aan de hand van de zogenaamde furnessing-techniek worden de PA-cijfers en de patronen uit de 

geobserveerde matrix op elkaar afgestemd. Dit is een iteratief proces waarbij in de eerste stap, zone 

per zone, de som van de productie van een zone uit de geobserveerde matrix gelijkgesteld wordt aan 

de nieuw berekende productie. In een tweede stap wordt hetzelfde gedaan, maar dan voor de 

attracties. Deze stappen worden een aantal keer herhaald opdat een evenwicht bereikt zou worden. 

Het aantal iteraties is vastgesteld op 100. 

Omdat er na het distributiemodel verder gewerkt wordt op niveau van de fijne zonering, worden de 

NUTS3-matrices op het einde van het distributiemodel verfijnd. Hiertoe is een splitsingstabel 

opgesteld die een verbinding legt tussen de tewerkstelling in een bepaalde tewerkstellingsklasse en 

een NST-klasse (01a_Desaggregatie.txt; opgeslagen onder de resources in de code). Voor de 

tewerkstelling is uitgegaan van 32 tewerkstellingsklassen, welke afgeleid zijn van de NACE-

categorisering voor tewerkstelling. Tabel 48 in bijlage D geeft een overzicht van de splitsfactoren, 

terwijl Tabel 49 een overzicht geeft van de verschillende tewerkstellingscategorieën.  

Voor het berekenen van de desaggregatiefactoren wordt per NST-klasse een bepaald aandeel van 

een bepaalde tewerkstellingsklasse genomen om de tonnen te verdelen over de fijne zonering. Voor 

NST-klasse 1 (landbouwgoederen) bijvoorbeeld wordt aan de productiezijde 100% van TW1 genomen 

(landbouw), 75% van TW2 (voeding) en 10% van TW29 (groothandel). Aan de attractiekant wordt 

100% van TW2 genomen, 10% van TW29 en 5% van TW30 (detailhandel). Op deze manier zijn alle 

NST-klassen aan één of meerdere tewerkstellingsklassen verbonden. 

De tewerkstellingsgegevens zijn afkomstig van de VKBO (Verrijkte Kruispuntdatabank voor 

ondernemingen), RSZ en de Diagnostiek Woon-werkverkeer 2011, en zijn beschikbaar tot op het 

niveau van statistische sector. 

5.5 Vervoerwijzekeuzemodel 

5.5.1 Algemeen 

Voor het vervoerwijzekeuzemodel is per NST-klasse een discreet keuzemodel geschat zoals 

uiteengezet in paragraaf 4.6. Voor een aantal NST-klassen is dit een logitmodel, voor andere een 

nested-logitmodel. De structuur van het geïmplementeerde vervoerwijzekeuzemodel is dezelfde als 

dat van het geschatte model in paragraaf 4.6. 

5.5.2 Technisch 

a) Inputbestanden 

Het vervoerwijzekeuzemodel maakt gebruik van volgende input: 

• Matrices afkomstig uit het distributiemodel (intern opgeslagen in het geheugen; 
MAT_TonObsData); 

• Skimmatrices (tijd, afstand, tol). Deze matrices zijn onder binaire vorm opgeslagen na het 
uitvoeren van de skims en worden bij het berekenen van de modale split rij per rij opnieuw 
ingelezen. De berekening van de vervoerwijzekeuze wordt rij per rij uitgevoerd omdat het niet 
mogelijk is om alle input-, werk- en resultaatmatrices in het geheugen op te slaan; 

• Parameters voor berekening vervoerwijzekeuze (04a_VVWK-parameters.txt onder de 
resources in de VB.NET-code). 



 

Verkeerscentrum 57 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

b) Code 

De berekening van de vervoerwijzekeuze is opgedeeld in drie delen: de berekening van de kosten 

(Bereken_Kosten), de berekening van de basisutiliteiten per submode (Bereken_Utiliteiten) en tot slot 

de berekening van de modale aandelen (Bereken_ModaleSplit). De berekening van de kosten wordt 

voorafgegaan door het inlezen van de kosten (LeesMatrixKostenBinairVVWK). 

De stappen die uitgevoerd worden in de verschillende processen volgen nauwkeurig de structuur van 

het discrete keuzemodel zoals deze beschreven is in paragraaf 0. 

De kostenberekening resulteert in een set van kostenmatrices die onder het object MAT_KostVVWK 

zijn weggeschreven. De utiliteiten zijn weggeschreven in het object MAT_UtilVVWK. Deze utiliteiten 

betreffen enkel de basisutiliteiten van de aparte submodi. Er is hierbij nog geen rekening gehouden 

met de nesting-factoren. Deze worden pas in rekening gebracht in het deel van de berekening van de 

modale aandelen. Het resultaat van dit laatste proces zijn de tonnages per vervoerwijze, die 

weggeschreven worden in het object MAT_TonVVWK. 

5.6 Logistiek model 

5.6.1 Algemeen 

In het logistiek model wordt het wegvervoer de keuze geboden om het transport rechtstreeks uit te 

voeren of via een logistiek knooppunt te passeren, waar de goederen eerst verzameld en daarna 

opnieuw verdeeld worden. 

Er zijn 24 locaties geselecteerd waar zich momenteel de grootste distributiecentra van Vlaanderen 

bevinden (zie Figuur 21). Omdat het met de beschikbare data niet mogelijk was alle logistieke knopen 

op te nemen in het model, is een beperkte selectie gemaakt van de grootste distributiecentra in 

Vlaanderen. De selectie van de knopen is gemaakt bij de opmaak van het strategisch vrachtmodel 

Vlaanderen versie 1.6.1 in overleg met het toenmalige Steunpunt Goederentromen (UA). 

 

Figuur 21: Locatie van de 24 distributiecentra in Vlaanderen. 

Van deze knooppunten is ook de capaciteit en het invloedsgebied bepaald. 
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5.6.2 Technisch 

In deze paragraaf wordt de werking van het logistiek model besproken. Eerst wordt beschreven welke 

invoer gebruikt wordt voor het bepalen van de hoeveelheid vrachtvervoer bij de logistieke knopen. 

Daarna wordt besproken hoe deze invoer verwerkt wordt. 

a) Inputbestanden 

In eerste instantie heeft het Logistiek model nood aan verschillende gegevens: 

• de capaciteit van de logistieke knopen; 

• minimum en maximum afstanden die per logistieke knoop worden afgelegd; 

• algemene afstanden per herkomst/bestemmingspaar en per vervoersmodus; 

• tonnages per vervoerwijze en voertuigtype die eerder berekend zijn door het 
vervoerwijzekeuzemodel. 

b) Code 

Voor de verzameling en verdeling van de volumes in de logistieke knooppunten, worden bestaande 

goederenstromen uit de vrachtwagenmatrix geselecteerd. In plaats van rechtstreeks van A naar B te 

gaan, worden deze goederen omgeleid via een logistieke knoop en wordt een keten gemaakt van A 

naar B via C. 

Aangezien er geen exacte volumes gekend zijn die via de logistieke knopen passeren, zijn er 

verschillende categorieën gemaakt waaraan volumes toegedeeld zijn. Deze variëren tussen 50.000 

ton en 100.000 ton op jaarbasis, waarbij opgemerkt dient te worden dat 19 van de 24 logistieke 

knopen een volume van 100.000 ton toegedeeld krijgen. Dit gegeven wordt ingelezen voor het 

logistiek model als zijnde de capaciteit van de logistieke knopen. 

Om te bepalen hoeveel goederen elke logistieke knoop verwerkt, wordt uitgegaan van de afstanden 

tussen de verschillende zones. Aan de hand van de afstanden tussen zones wordt bepaald of het 

goederenvervoer tussen die zones via een logistieke knoop kan verwerkt worden. Voor elk transport 

tussen twee zones wordt bepaald hoeveel ton er per logistieke knoop wordt verwerkt. De totale 

tonnage per logistieke knoop wordt gecontroleerd en aangepast met behulp van de opgegeven 

capaciteit. Voor elk transport tussen twee knopen wordt een onderscheid gemaakt tussen productie 

en attractie. Deze productie en attractie worden wederom gecontroleerd aan de hand van de 

capaciteit van de logistieke knopen. De som van beide geeft de uiteindelijke hoeveelheid (ton) 

transport per logistieke knoop. Ten slotte wordt de hoeveelheid goederen zonder transport via 

logistieke knopen opgeteld met de hoeveelheid goederen getransporteerd via logistieke knopen.  

  



 

Verkeerscentrum 59 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

5.7 Voertuigmodel 

5.7.1 Algemeen 

In het voertuigmodel worden de stromen in ton omgezet naar het aantal voertuigen en het aantal 

ritten. De verschillende modi worden op een verschillende manier behandeld. Deze paragraaf geeft 

een overzicht van de gehanteerde methodiek. 

a) Weg 

Voor het wegvervoer worden de goederenstromen in twee grote stappen omgezet naar het aantal 

voertuigen. In eerste instantie wordt bepaald hoeveel volle vrachtwagens er op een relatie zitten, en in 

de tweede stap worden de lege ritten toegevoegd. 

Voor het opmaken van de volle ritten worden eerst een aantal NST-klassen samengevoegd tot 

commodity-klassen. Het betreft de NST-klassen met gelijkaardige kenmerken wat betreft het transport 

van goederen (zie Tabel 30). Deze indeling is afgeleid van de commodity-klassen die gehanteerd 

werden in de eerste versie van het strategish vrachtmodel Vlaanderen. 

De samenvoeging tot commodity-klassen wordt uitgevoerd omdat ervan kan uitgegaan worden dat 

goederen die gelijkaardige kenmerken hebben, met hetzelfde type voertuigen vervoerd kunnen 

worden. Indien het over kleine volumes gaat, betekent dit dat vrachtwagens met goederen van 

verschillende NST-klassen gevuld kunnen worden. 

 
Tabel 30: Relatie NST-klasse en commodity groepen voor het wegverkeer 

De groepering in commodity-klassen heeft ook gevolgen voor de lege ritten. Bij het opmaken van lege 

ritten, zal er gekeken worden of er voor een terugrit goederen in de omgeving van de bestemming van 

de heenrit opgepikt kunnen worden om geen lege terugrit te moeten doen. Indien over verschillende 

NST-klassen gezocht kan worden naar goederen voor de terugrit, wordt de kans kleiner dat er leeg 

moet teruggereden worden. 

De kans op een lege terugrit is eveneens afhankelijk van de commodity-klasse zelf en van de afstand 

van het transport. Voor bepaalde types transporten, zoals bijvoorbeeld voor chemische goederen, is 

de kans kleiner dat er een volle rit terug is omdat niet zomaar eender welke vracht terug mee 

genomen kan worden. Voor stukgoederen is dit helemaal anders en maakt het niet veel uit welke 

goederen er op de terugrit meegenomen worden. Wat de afstandsklasse betreft, is het zo dat bij korte 

ritten de kans op een volle terugrit lager is dan bij lange ritten. Voor ritten vanaf 500 km wordt ervan 

uitgegaan dat ze steeds een lading vinden om niet leeg te moeten terugrijden. 

  

Commodity groep NST-Klassen

1 1

2 2, 7

3 3, 9

4 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20

5 8

6 14

Relatie commodity groep en NST-klassen wegvervoer
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b) Spoor 

Voor de omzetting van de tonmatrices naar treinmatrices, wordt gebruikgemaakt van gemiddelde 

beladingsgraden per wagon en een gemiddeld aantal wagons per trein, en dit beide per NST-klasse. 

Tabel 31 geeft deze cijfers weer. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de onderstaande cijfers voor 

de omzetting van wagons naar treinen geldig zijn voor bloktreinen en intermodale treinen, maar niet 

voor verspreid vervoer. Voor verspreid vervoer wordt er uitgegaan van 24 wagons per trein, ongeacht 

de NST-klasse. Dit wordt gedaan omdat er van uitgegaan wordt dat treinen voor verspreid vervoer 

goederen van verschillende NST-klassen zullen vervoeren, wat bij bloktreinen veel minder of niet het 

geval is. 

 
Tabel 31: Gemiddelde beladingsgraad per wagon per NST-klasse en gemiddelde aantal wagons per trein per 

NST-klasse (bron: Vrachtmodel SNCF, aangevuld met eigen expertise) 

Zoals eerder gesteld wordt er bij bloktreinen en intermodale treinen van uitgegaan dat deze 

rechtstreeks van hun herkomst naar hun bestemming gaan. Voor verspreid vervoer is dit niet het 

geval. Daarom zijn er extra bewerkingen op de data nodig om een treinmatrix voor verspreid vervoer 

te krijgen. 

In eerste instantie wordt elke zone aan een rangeerstation (zie tabel 6) gekoppeld. Deze koppeling is 

gebaseerd op de nabijheid van de rangeerstations bij een zone, waarbij dient opgemerkt te worden 

dat Antwerpen in verhouding een veel groter invloedsgebied heeft gekregen dan de andere 

rangeerstations. Alle transporten voor het verspreid vervoer worden van hun herkomst naar het 

overeenstemmende rangeerstation gestuurd. Omgekeerd worden alle transporten naar een bepaalde 

zone ook omgeleid naar het overeenstemmende rangeerstation. De omgeleide transporten worden in 

tweede instantie ook toegevoegd tussen de verschillende rangeerstations. Welke zone welk 

rangeerstation gebruikt kan in functie van het toekomstjaar of het scenario aangepast worden. Als er 

bijvoorbeeld bepaalde rangeerstations zouden wegvallen of als hun invloedsgebied kleiner of groter 

zou worden, kan dit mee opgenomen worden. 

NST-Klassen Ton/Wagon Wagons/Trein

1 26.2 24.4

2 34.8 24.7

3 29.4 25.3

4 27.7 21.2

5 21.3 25.1

6 23.7 22.9

7 33 24.1

8 28.1 21

9 25.6 23.1

10 36.4 24.4

11 16.5 24

12 16.5 24

13 16.5 24

14 30.3 27.4

15 0 0

16 16.5 24

17 16.5 24

18 0 0

19 16.5 24

20 0 0

Gemiddelde beladingsgraad spoorvervoer
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Het resultaat van bovenstaande bewerkingen is een set van volle treinen per jaar. Omdat voor 

capaciteitsanalyses per spoor meestal met dagintensiteiten gewerkt wordt, worden de stromen op 

jaarbasis omgezet naar stromen op dagbasis. Hierbij wordt er uitgegaan van gemiddeld 24 werkdagen 

per maand. 

De resulterende dagstromen geven enkel de volle ritten weer. Om ook de lege ritten mee te nemen, 

wordt een factor toegepast op de volle ritten. Voor bloktreinen en voor het verspreid vervoer tussen de 

rangeerstations wordt ervan uitgegaan dat elke volle rit 0,42 lege ritten genereert. Voor het verspreid 

vervoer tussen de herkomst of bestemming en het rangeerstation, wordt ervan uitgegaan dat elke 

volle rit 1,16 lege ritten genereert. Dit hoge cijfer geeft weer dat er voor de vorming van treinen voor 

verspreid vervoer een groot aantal bewegingen nodig zijn om de wagons te verzamelen en naar de 

juiste locatie te brengen. De cijfers zijn gebaseerd op analyses van Frans spoorverkeer 

(Goederenvrachtmodel SNCF, K+P, 2004) en zijn bij gebrek aan gelijkaardige cijfers voor het 

Belgische spoorvervoer overgenomen. 

c) Binnenvaart  

Voor binnenvaart wordt dezelfde methodiek toegepast als voor het wegverkeer. Alle parameters zijn 

echter afgestemd op de scheepvaart. In vergelijking met het vervoer over de weg wordt er geen 

onderscheid gemaakt naar de beladingsgraad op basis van afstandsklassen. Uit een analyse van de 

geobserveerde gegevens kon geen statistisch verband gevonden worden tussen de lengte van de 

verplaatsing en de beladingsgraad. Daarom zijn voor alle afstandsklassen dezelfde beladingsgraden 

gebruikt. 

Op basis van een analyse van het gebruikte type schepen per NST-klasse, is tot een verschillende 

indeling van commodity-klassen gekomen ten opzichte van het wegverkeer. De relatie tussen de NST-

klasse en de commodity-klasse wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

 
Tabel 32: Relatie NST-klasse en commodity groepen voor het binnenvaartverkeer 

5.7.2 Programmatie 

In dit onderdeel wordt verder ingegaan op de uitvoering van het voertuigmodel. Eerst worden de 

invoerbestanden besproken om vervolgens de verwerking van deze invoer verder te verduidelijken. 

Voor alle modi wordt gestart met de berekende tonmatrices. Voor het wegverkeer zijn deze afkomstig 

uit het logistiek model, terwijl deze voor spoor en binnenvaart afkomstig zijn uit het 

vervoerwijzekeuzemodel. 

Onder de folder met de scenariospecifieke data, staat bij de inputfolder een aparte folder voor het 

voertuigmodel. Voor zowel weg als binnenvaart is een bestand opgenomen met de beladingsgraden 

(‘Beladingsgraad.csv’) en een bestand met de parameters voor het bepalen van de lege ritten (‘Lege 

ritten.csv’). Zowel de beladingsgraden als de parameters voor de lege ritten worden weergegeven per 

afstandsklasse en per voertuigtype. Voor de binnenvaart zijn de beladingsgraden voor alle 

afstandsklassen hetzelfde. 

De berekeningen worden uitgevoerd in de form 06_Voertuigmodel. Het resultaat van de berekeningen 

zijn de voertuigmatrices per mode op jaarbasis. 

Commodity groep NST-Klassen

1 1, 4

2 2, 8

3 3, 9, 10, 14

4 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20

5 7

Relatie commodity groep en NST-klassen binnenvaart
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5.8 Dagkalibratie en -toedeling 

Bij de dagkalibratie worden voor alle modi de matrices, die uit het voertuigmodel komen, gekalibreerd 

op dagbasis. Deze toedelingen en kalibraties worden uitgevoerd in Cube. Onderstaande figuur geeft 

een weergave van de Cube-applicatie. Deze applicatie wordt niet gestuurd vanuit de svrm4.exe omdat 

voor elk project de resultaten onder een andere vorm moeten gepresenteerd worden en omdat er 

bijkomend nog bepaalde aanpassingen aan de matrices of netwerken moeten gebeuren. Deze 

applicatie vormt met andere woorden de basis voor de dagtoedelingen. De applicatie voor de 

dagtoedelingen is omvat in een Catalog. Aan de hand van de Catalog kunnen op een eenvoudige 

manier meerdere scenario’s, die via de svrm4.exe doorgerekend werden, gekoppeld worden aan de 

applicatie. 

De blokken voor de kalibratie zijn zo opgesteld dat aan de hand van een catalog-key kan opgegeven 

worden of er een kalibratie uitgevoerd moet worden of een correctie. In geval van een correctie 

worden de kalibratiegegevens van de referentiesituatie geraadpleegd zodat deze kalibratie mee 

verwerkt kan worden in de scenario’s. 

 
Figuur 22: Weergave Cube-applicatie voor uitvoeren van kalibratie/correctie en dagtoedelingen 

5.8.1 Weg 

Wat de vrachtwagens betreft, gaat het om een kalibratie van de lichte en zware vrachtwagens, omdat 

enkel voor deze twee voertuigcategorieën tellingen beschikbaar zijn. Bestelwagens overlappen te veel 

met auto’s om uit de beschikbare tellingen een aparte categorie van bestelwagens op te kunnen 

stellen. Voor het berekenen van de paden wordt uitgegaan van de eenstapstoedeling waarbij de 

routes bepaald worden op basis van de tijds-, afstands- en tolkosten. In een latere fase van het model 

wordt voor de vrachtwagens overgegaan op een uurtoedeling en uurkalibratie, maar in deze fase van 

het model wordt dat nog niet gedaan. Enerzijds omdat het toedelings- en kalibratieproces op uurbasis 

zeer rekenintensief is en lang duurt en anderzijds omdat er in dit onderdeel van het model bij de 

rapportage nog gefocust wordt op parameters die bij voorkeur op dagbasis gerapporteerd worden om 

ze over de verschillende modi heen vergelijkbaar te houden. 
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5.8.2 Spoor 

a) Toedeling  

De toedeling van de vrachttreinen betreft een gestuurde toedeling. De sturing van de vrachttreinen 

wordt enerzijds bekomen door verboden voor vrachttreinen in te geven (bijvoorbeeld op de HST-

sporen) en anderzijds door de reistijdkosten te verhogen op bepaalde sporen. Op het Belgische 

spoorwegennetwerk zijn er spoorsegmenten waar het vrachtvervoer bij voorkeur gebruik van dient te 

maken. Op de spoorsegmenten die niet tot dit netwerk behoren wordt de reistijd verdubbeld. Dit 

betekent dat de rest van het netwerk ook nog bereikbaar is, maar dat er een sterke voorkeur zal zijn 

voor de vrachtroutes. Indien de omweg te groot wordt, zal toch nog voor de routes met de verhoogde 

reistijd gekozen worden. 

De personentreinen worden toegedeeld van station naar station. Voor deze treinen zijn er geen 

beperkingen ingesteld. Ze worden echter wel meegerekend bij de berekening van de restcapaciteit 

waardoor ze ook impact kunnen hebben op de toedeling van het vrachtvervoer. 

b) Elementaire paden 

Om tot een meer gedetailleerde capaciteitsanalyse te komen, wordt er gewerkt met elementaire 

paden (EP). Hierbij wordt een weging gegeven aan de verschillende types treinen. De gehanteerde 

wegingsfactoren zijn: 

• IC-trein = 1 EP 

• IR-trein = 1,3 EP 

• L-trein = 1.75 EP 

• P-trein = 1.5 EP 

• CR-trein = 2 EP 

• Vrachttrein = 2.5 EP 

De berekening van de verzadigingsgraden zal gebeuren aan de hand van de elementaire paden. 

Hierdoor kan er een betere inschatting gemaakt worden van de restcapaciteit van de verschillende 

spoorwegsegmenten. 

c) Capaciteit spoornetwerk 

Er wordt uitgegaan van een maximale capaciteit van twintig elementaire rijpaden per uur per spoor. 

Deze capaciteit is een theoretisch maximum en is vooral belangrijk bij de visualisatie van de 

verzadigingsgraden. In het vrahtr kan de capaciteit ook overschreden worden, al zal dit op basis van 

de geobserveerde data nog niet het geval zijn.  

Indien er gewerkt wordt met dagcapaciteiten, wordt uitgegaan van 18 uren op 24u waarin treinen 

rijden. 

d) Kalibratie 

Voor treinen wordt er gekalibreerd op het totaal aantal treinen zonder onderscheid te maken tussen de 

verschillende treincategorieën (bloktreinen, verspreid vervoer, intermodaal vervoer) binnen de 

tellingen omdat deze categorisering niet beschikbaar is bij de tellingen. Bij het berekenen van de 

paden worden de paden echter apart bijgehouden voor de verschillende treincategorieën. Nadien zal 

op de combinatie van deze paden gekalibreerd worden, maar worden de aparte treincategorieën toch 

bewaard. Het resultaat van de treinkalibratie zijn de matrices van de drie verschillende 

treincategorieën. 
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5.8.3 Binnenvaart 

Voor de toedeling bij de binnenvaart wordt uitgegaan van een eenstapstoedeling op basis van de tijds- 

en afstandskosten. Hierbij wordt ook het passeren van sluizen in rekening gebracht, waarbij voor elke 

doortocht aan een sluis een uur bij de tijd wordt bijgeteld. 

Voor de binnenvaart wordt bij de kalibratie dezelfde techniek toegepast als voor het treinverkeer. Ook 

hier wordt gewerkt met tellingen van het totaal aantal schepen, maar worden de paden apart 

opgesteld voor de verschillende scheepscategorieën. 

Na de kalibratie worden de matrices toegedeeld op hun respectievelijke netwerken. De criteria voor de 

keuze van de routes zijn dezelfde als bij de berekening van de paden bij de kalibratie. De kalibraties 

worden uitgevoerd in Cube. Hiertoe is een aparte applicatie opgesteld die de bestanden die uit het 

vrachtmodel rollen als input gebruiken. 

5.9 Tijdstipkeuzemodel 

Voor de vrachtwagens worden de resulterende vrachtmatrices verder gedesaggregeerd naar  

matrices voor de gewenste modelperiode, vb. uurmatrices. Het zijn deze uurmatrices die aan andere 

verkeersmodellen die op uurbasis werken zoals de provinciale verkeersmodellen, aangereikt kunnen 

worden. De input voor dit deelmodel is: 

• dagmatrices voor het wegvervoer welke opgemaakt zijn in het logistieke model; 

• skim-matrices van de basistoestand (‘Refkosten’ opgeslagen onder de folder met algemene 
data). Dit zijn de kosten die gebruikt worden om de scenariokosten tegenover af te zetten; 

• skim-matrices van het scenario (‘Uurkosten’ opgeslagen onder de folder met scenario data); 

• waargenomen tijdstipverdeling van het vrachtverkeer (‘07a_TOD_Standaard.txt’ onder de 
resources in de code). Voor drie afstandsklassen wordt hier weergegeven welk aandeel in welk 
uur rijdt; 

• tijdstipkeuzeparameters (‘07b_TOD_Shift.txt’ onder de resources in de code) 

Binnen de code is het tijdstipkeuzemodel opgesplitst in twee delen. Het eerste deel (‘Tijdstipkeuze’) 

bepaalt op basis van de kosten de verdeling over verschillende dagdelen. Het tweede deel 

(‘Verdeling’) past de berekende tijdsverdeling toe op de dagmatrices. De implementatie van de 

verschillende stappen die beschreven staan in paragraaf 0 wordt pas uitgevoerd in versie 4.2 van het 

vrachtmodel. In versie 4.1.1 wordt enkel de standaardverdeling, die afgeleid is van een 

tweehonderdtal select link analyses op het netwerk, toegepast op vrachtwagenmatrices. 

Voor de andere modi worden geen uurmatrices opgemaakt. 

5.10 Uurkalibratie 

Binnen het vrachtmodel is ervoor gekozen om al een eerste kalibratie uit te voeren van de 

uurmatrices. Dit betekent dat de vrachtwagenmatrices die aan andere verkeersmodellen aangereikt 

worden al een eerste keer gekalibreerd zijn. Hierdoor worden de afwijkingen tussen de verschillende 

verkeersmodellen ten gevolge van de eigen kalibratie in deze modellen beperkt. 

Voor de uurkalibratie is een aparte applicatie opgebouwd in Cube (zie Figuur 23) die de matrices van 

het tijdstipkeuzemodel als input gebruikt. Vervolgens kan worden aangegeven welke uren 

gekalibreerd moeten worden en welke uren nadien via een loop in de applicatie allemaal uitgevoerd 

zullen worden. De toedeling die hierbij gebruikt wordt, is een multiclass-toedeling waarbij auto’s en 

vrachtwagens samen toegedeeld worden. Hierdoor wordt ook filevorming op wegvakniveau en ter 

hoogte van kruispunten mee in rekening gebracht, waardoor de gekozen routes per uur accurater zijn 

dan bij een dagtoedeling. 
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Figuur 23: Weergave uurkalibratie-applicatie in Cube 

5.11 Desaggregatie 

De resulterende matrices van de uurkalibratie worden gebruikt als input voor de 

desaggregatiemodule. In deze module worden de vrachtwagenmatrices met de fijne zonering van het 

vrachtmodel omgezet naar de gedetailleerde zonering van het gewenste strategisch personenmodel. 

Hiertoe wordt een koppeltabel gebruikt die aangeeft welke statistische sector tot welke fijne zone en 

tot welke gedetailleerde zone behoort. 

Voor de omzetting van de zonering wordt dezelfde desaggregatietechniek gebruikt als voor de 

overgang van de NUTS3-zonering naar de fijne zonering in het distributiemodel. Een verschil is echter 

dat er in deze fase van het vrachtmodel gewerkt wordt met vrachtwagenmatrices in plaats van met 

NST-klassen of commodity-klassen. Om toch met dezelfde splitsfactoren te kunnen werken en de 

splitsing consistent te houden over de verschillende deelmodellen heen, worden de splitsfactoren van 

de NST-klassen ook gegroepeerd naar een enkelvoudige parameter voor de vrachtwagens, welke 

dezelfde is voor alle vrachtwagenklassen. De splitsfactoren in het bestand 01a_Desaggregatie.txt in 

de VB.NET-code geven per NST-klasse aan welk aandeel van elke tewerkstellingsklasse 

meegenomen moet worden voor de berekening van de verdeling. Bij het opstellen van de 

splitsfactoren worden de twintig NST-klassen overlopen, samen met de verschillende 

tewerkstellingsklassen. Het aandeel van de tewerkstellingsklassen voor de verschillende NST-klassen 

wordt opgeteld om het aandeel van een tewerkstellingsklasse te bepalen.  

Bij voorkeur zouden de splitsfactoren gewogen worden naar het aandeel van elke NST-klasse in elke 

zone, maar deze gegevens zijn in deze fase van het vrachtmodel niet meer beschikbaar. 
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6 Validatie 

In dit hoofdstuk worden een aantal validatie- of controleresultaten voorgelegd van de verschillende 

deelmodellen. 

6.1 Distributiemodel 

Doordat een correctie toegepast wordt op de berekende volumes in het distributiemodel, stemmen de 

geobserveerde waarden en de berekende waarden voor de basistoestand volledig overeen met de 

geobserveerde waarden op NUTS3-niveau. Vanaf de desaggregatie in het distributiemodel naar de 

fijne zonering wordt die strikte correctie niet meer toegepast, en kunnen de afwijkingen tussen de 

observaties en de berekende waarden toenemen. 

Om de resultaten van het distributiemodel te valideren, is de gewogen relatielengte van de berekende 

cijfers vergeleken met deze van de geobserveerde data. Deze vergelijking is weergegeven in Tabel 

33. De cijfers zijn berekend op de gedesaggregeerde cijfers. Algemeen gezien stemmen de cijfers 

overeen, al zijn er voor sommige NST-klassen nog duidelijke verschillen waar te nemen. Vooral bij de 

NST-klassen 3 (ertsen) en 7 (geraffineerd petroleum) is een relatief grote afwijking waar te nemen. De 

oorzaak hiervan ligt in het feit dat bij de desaggregatie van de berekende cijfers, de observaties niet 

exact nagebootst kunnen worden. Binnen de geobserveerde cijfers zijn bijvoorbeeld vaak zeer grote 

individuele relaties waar te nemen, terwijl die bij de synthetische desaggregatie meer verdeeld wordt. 

Dit heeft ook zijn weerslag op de gemiddelde triplengte. Ook het omgekeerde kan echter voorkomen. 

Doordat er met een beperkte set van desaggregatieparameters (tewerkstellingsklassen) gewerkt 

wordt per NST-klase, kunnen de NUTS3-zones in bepaalde gevallen in onvoldoende kleine delen 

verdeeld worden. Een éénduidige lijn is echter niet waar te nemen. 

 
Tabel 33: Vergelijking gewogen relatielengte tussen geobserveerde waarden en berekende waarden 

NST
Gemiddelde afstand 

berekende waarden

Gemiddelde afstand 

observatiewaarden

1 57.4 56.21

2 63.57 53.73

3 54.78 44.5

4 57.05 56.43

5 54.11 51.33

6 56.05 52.74

7 70.75 56.58

8 58.49 52.99

9 45.36 42.44

10 61.61 53.93

11 54.15 50.31

12 60.09 51.28

13 53.62 49.69

14 54.43 47.96

15 - -

16 55.89 51.49

17 54.23 50.25

18 - -

19 53.99 50.27

20 - -

Vergelijking gewogen relatielengte
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6.2 Vervoerwijzekeuzemodel 

Ter validatie van het vervoerwijzekeuzemodel is de verdeling opgemaakt van de vervoerde 

hoeveelheid vracht over de verschillende vervoersmodi (zie Tabel 34). Deze resultaten zijn vervolgens 

vergeleken met de verdeling van het geobserveerde vrachtvervoer. 

Bij de observatiewaarden is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende vervoersmodi voor 

wegtransport. Deze waarden kunnen daarom niet vergeleken worden. Omdat er voor de 300 ton- en 

9000 ton-scheepscategorieën te weinig waarnemingen zijn, zijn deze niet apart opgenomen in de 

onderstaande tabel De verdeling van de hoeveelheid vervoerde vracht komt goed overeen. De 

grootste verschillen (maximaal iets meer dan 5%) tussen de observatiewaarden en de resultaten van 

het vrachtmodel zijn terug te vinden bij de verdeling tussen binnenvaart direct en binnenvaart 

intermodaal en bij de verdeling over de types binnenvaart direct. 

 

Tabel 34: Verdeling hoeveelheid vracht over de verschillende vervoersmodi voor de resultaten van het 
vervoerwijzekeuzemodel en de geobserveerde waarden 

6.3 Voertuigmodel 

Voor de validatie van het voertuigmodel zijn in eerste instantie de (tussen)resultaten gecontroleerd. 

Hierbij is nagegaan of de resultaten logisch zijn. Zo moet bijvoorbeeld het totaal aantal ritten hoger 

liggen dan het aantal volle en/of aantal lege ritten. Er kan uiteraard geen negatief aantal ritten zijn. 

Verder is het gemiddeld aantal ton per voertuig en per voertuigtype bepaald, waarbij is gecontroleerd 

of de berekende hoeveelheid per voertuig klopt. Voor spoor is bij de berekening van het voertuigmodel 

geen onderscheid gemaakt tussen volle en lege ritten. In tegenstelling tot de andere vervoersmodi is 

de gemiddelde tonnage per voertuig voor spoor berekend als een percentage van het aantal volle 

voertuigen. 

In Tabel 35 wordt in de laatste kolom de gemiddelde beladingsgraad per voertuig weergegeven. Het 

betreft hier de gemiddelde beladingsgraad van het totaal aantal voertuigen (vol en leeg samen). De 

resulterende cijfers liggen in de lijn van de gehanteerde beladingsgraden. 

  

Verdeling Modi Vrachtmodel (%) Observatie (%)

Weg 81.5 82.1

Spoor 9 8

Binnenvaart 9.6 9.9

Bloktreinen 63.1 60.2

Verspreid 30.2 32.5

Intermodaal 6.7 7.2

Direct 84.1 89.3

Intermodaal 15.9 10.7

T0600 8.4 6.8

T1350 36.9 31.9

T2000 17.6 20.1

T4500 37.1 41.2

T0600 3.8 3.9

T1350 18.7 18.1

T2000 23.9 22.7

T4500 53.6 55.4

Algemene verdeling

Verdeling spoor

Verdeling binnenvaart

Verdeling binnenvaart 

Direct

Verdeling binnenvaart 

Intermodaal

Verdeling hoeveelheid vracht over verschillende modi
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Tabel 35: Overzicht berekend aantal voertuigen en gemiddelde beladingsgraad per voertuig 

6.4 Dagtoedeling 

Voor het evalueren van de dagtoedeling wordt een vergelijking gemaakt tussen de getelde en de 

toegedeelde waarden (na kalibratie). Hiertoe wordt de GEH-test gebruikt. Bij de GEH-test wordt op 

basis van de getelde en de berekende waarde een getal berekend dat zowel rekening houdt met het 

absolute verschil als met het relatieve verschil tussen de waarden. Locaties met een hoge getelde 

waarde mogen in absolute cijfers verder afwijken van de toegedeelde waarde, maar minder in de 

procentuele afwijking, terwijl locaties met een lage getelde waarde vooral in procentuele cijfers veel 

mogen afwijken, maar minder in absolute cijfers. De GEH-test houdt hiermee rekening. Bij een waarde 

lager dan 5 wordt er van uitgegaan dat de telling en de toedeling zeer goed bij elkaar aansluiten. Een 

waarde tussen 5 en 10 is een aanvaardbare waarde maar wordt bij voorkeur toch nog verder 

bekeken, terwijl een waarde boven de 10 een sterke afwijking aangeeft tussen telwaarde en de 

toedeling. De resultaten van de GEH-test zijn weergegeven in Tabel 36. 

 
Tabel 36: Toepassing GEH-test op dagtoedeling vrachtwagens 

Voor het vrachtwagenvervoer heeft 73% van de tellingen een GEH-waarde kleiner dan 5, en 10% 

heeft een GEH-waarde hoger dan 10. De grotere afwijkingen bij deze laatste groep worden 

voornamelijk veroorzaakt door lokale routingproblemen in de eenstapstoedeling. Op de snelwegen 

stemmen de resultaten meestal goed overeen met de tellingen, terwijl de verschillen groter zijn op 

sommige op- en afrittencomplexen. De manier waarop een op- en afrittencomplex in het netwerk is 

opgenomen, of de plaats waar een zone in het netwerk aansluit, kunnen in combinatie met de 

eenstapstoedeling voor grotere verschillen zorgen.  

(sub)mode
Totaal aantal 

voertuigen (x1000)

Volle voertuigen 

(x1000)

Lege voertuigen 

(x1000)
Ton (mio ton) Ton/Vtg

Weg 75400 60300 15200 1069 14.2

Spoor 441 226 514

Binnenvaart 134 83.6 50.9 137 1022

Bloktreinen 382 172 451

Verspreid 66.5 46.3 697

Intermodaal 18.9 9.4 497

Bestelwagen 4000 2100 1900 3.01 0.8

Lichte vrachtwagen 2200 1500 700 18.2 8.2

Zware vrachtwagen 69000 57000 13000 1058 15.3

T0600 23.5 12.6 10.9 5.98 255

T1350 74.1 45.3 28.8 43.6 588

T2000 34.6 21.1 13.5 25.8 746

T4500 38.7 24 14.7 62.2 1608

Algemeen

Spoor

Weg

Binnenvaart

Berekend aantal voertuigen en gemiddelde beladingsgraad per voertuig

Aantal Tellingen

GEH <=5 138

GEH > 5 en GEH<10 34

GEH>10 19

GEH-test dagtoedeling vracht
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8 Bijlagen 

8.1 Bijlage A: Details geobserveerde matrices 

8.1.1 Development of data in road freight transport 

a) Data sources 

The Federal Public Service (SPF) Economy, Directorate-general Statistics & Economic information, 

Theme department Territory delivered a database with 

• the number of tonnes transported by road in 2010 in inland, export and import transport per 
origin and destination on the regional level of NUTS3 zones with regard to Belgium for all 
transports of at least 1 ton. This database doesn’t contain information regarding the commodity 
groups nor the transit transport;  

• the amount of tons for the transit flows through Belgium in 2010. The only extra information is 
the reporting country. 

The European Statistical Office Eurostat has  

• data containing the tonnes loaded and unloaded in national transport differentiated by NUTS3 
zones and 20 commodity groups (NST2007). This data gives no information about the origin-
destination pairs, but gives just the trip ends for each zone in total generated and attracted;  

• information about the amount of tonnes per year from origin to destination on the level of 
country to country without any disaggregation by commodity groups. 

b) Methodology 

The sources described above were compiled as follows to generate a road freight matrix for the base 

year 2010 per commodity. 

For the import and export to and from Belgium, the data provided by the SPF Economy was used. 

Current statistical information regarding the commodity groups is not available. Therefore the NST/R 

structure of the existing road matrices of 2004 of all Belgium export and import transport flows by 

NST/R commodities was adopted. The conversion of the international transport flows from NST/R to 

20 NST-2007 commodity groups was done with a conversion table
8
.  

The  transit transport through Belgium amounts to 46.5 million tonnes in 2010 according to the data 

of the SPF Economy. As the observed transit flows are a function of the route choice, it was not 

possible to generate a matrix of “real” transit transport through Belgium, starting from the Eurostat 

database. Instead we developed a matrix of export and import transport flows between neighbouring 

countries which theoretically might transiting Belgium. This approach permitted to route as much 

transport volumes through Belgium as necessary to reach the amount of 46.5 million tonnes in the 

calibration phase. Volume data (in tonnes) for export and import transport on the level of country to 

country were derived from Eurostat. These data were disaggregated to the level of NUTS3 zones by 

using a disaggregation model. Thereby the employees of the industrial sector and the population of 

the respective NUTS3 zones were used to distribute the transport flows to the level of NUTS3 zones. 

As in this database no commodity differentiation was given, the commodity structure (NST/R) - 

converted into NST-2007 - of the existing road matrices of 2004 were used as a proxy.  

Furthermore domestic flows of the Netherlands and partly of France (Nord – Pas-de-Calais, NUTS2 

zone FR30) were added to the (potential) transit matrix, as these flows might transit through Belgium. 

                                                      

8 Zie Tabel 2 
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In case of the domestic transport current data of the year 2010 were taken from Eurostat because 

the data of the SPF Economy doesn’t contain information about the commodity groups. The tonnes 

loaded and unloaded for each commodity group were used as cumulative values for the respective 

NUTS3 zones in the 20 NST2007 matrices. With the help of the Furness process the trip ends (tonnes 

loaded and unloaded for each Belgium NUTS3 zone) in the respective commodity groups were linked 

to transport flows. The patterns that were used as base input for the Furness process are the transport 

flows of the road transport matrices 2004 from the svrm 1.6.1. 

Finally national and international transport flows were merged to matrices of road transport per 

commodity for the year 2010 on NUTS3 level in Flanders and an aggregated regional level outside of 

Flanders. 

c) Results 

The following table shows the final results of road freight transport volumes in 2010 compared to the 

figures from Eurostat. As Eurostat does not provide figures for transit transport and the matrix doesn’t 

contain “real” transit volumes, just the potential transit is shown. 

 
Tabel 37: Road freight transport volumes in 2010 compared to Eurostat (Source: Prognos AG) 

8.1.2 Development of data in rail freight transport 

a) Data sources 

Datasets from two sources were used: from NMBS-logistics and from Infrabel. From Infrabel we got 

two datasets: a general one, and one about the Flemish ports (Antwerpen, Gent, Oostende and 

Zeebrugge) 

The dataset from Infrabel includes all rail flows operated by NMBS-logistics as well as the private 

operators, but only within the borders of Belgium and without a distinction in product-classes. The 

NMBS-logistics data include all rail flows of this operator with the real origin and destination (also if 

this is outside Belgium) and with information about the product-classes. In the following paragraphs, 

more details about these data sets as well as the analysis and comparison of these data with the aim 

of building up a comprehensive and coherent database are described. 

NMBS-logistics database 

This database contains a total of 12.852 entries with a total of about 40 million net tonnes split up in 

domestic, import, export and transit rail flows. In fact the dataset encloses origin/destination 

information between a total of 1.640 railway stations in Belgium and abroad. Furthermore each origin-

destination-pair is differentiated in 

• wagons loaded; 

• wagons empty; 

• container wagons and 

• number of containers. 

Matrix Eurostat

Export + Import flows 164.3 158.7

Potential transit flows by --- ---

     domestic flows NL 881.6 ---

     domestic flows FR30 252.2 ---

     Cross-border flows 55.0 ---

Domestic flows BE 224.0 237.0

Road freight transport volumes in 2010 (in million tonnes)
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Furthermore the data provides for different commodity groups in the system of NHM
9
 which can be 

transformed to NST/R and NST2007. 

 
Tabel 38: Data description of the NMBS-logistics dataset, source: Prognos AG. 

For all the variables, except for the number of containers, the dataset contains net weight and gross 

weight. 

 

Infrabel database 

The database provided by Infrabel contains a total amount of about 55 million net tonnes in Belgium 

rail traffic. Eurostat reports 54 million net tonnes in 2010, which is comparable to Infrabel. This seems 

to be plausible since Infrabel data must include private operators as well. Unfortunately the database 

provided by Infrabel is by far not as differentiated, as regards regional differentiation, as the data of 

NMBS-logistics is. 

 
Tabel 39: Infrabel data description, source: Prognos AG. 

The o/d information in the Infrabel dataset is only given by region with no further specification of the 

commodity. Furthermore the dataset only contains one variable “number of trains”, which is not 

comparable to the B-Cargo data. The data include only origins and destinations until the borders of 

Belgium, not abroad.  

Port database 

Infrabel provided also separately rail data containing the outgoing and incoming rail transport flows for 

the main Flemish ports i.e. Antwerp, Gent, Oostende and Zeebrugge. Internal port flows are included 

as well. These data provided for the years 2009 up to 2012 contain the stations of the origin and 

destination in domestic and cross border transports. For the latter the restriction exist, that only the 

border crossing station is given, while the final destination abroad is unknown. 

For each transport flow the tonnes transported as well as the number of wagons are indicated. 

Furthermore container transport is indicated, but not the number of containers. 

  

                                                      

9  Nomenclature Harmonisée Marchandises; harmonised commodity code 

Number of data 12 852

Number of valid data 12 707

O/D Information 1.640 stations

Commodity Code NHM

Variables wagon loaded, wagon empty, wagon container, container

Units net tonnes and gross tonnes

B-Cargo data description

Number of data 1 081

Number of valid data 1 075

O/D Information region

Commodity Code none

Variables number of trains

Units net tonnes and gross tonnes

Infrabel data description
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b) Methodology 

In order to compile the available rail data to one consistent matrix, the sources were analysed and 

processed in the following way. 

In a first step the commodity information of the NMBS-logistics data were transformed from NHM to 

NST-2007 by using an assignment list. As the variable container could not be assigned to NST 

because the type of good is unknown, two matrices were created; one differentiated by the NST-2007 

classification, the other representing the number of containers shipped without commodity 

differentiation including the amount of wagons and containers in net and gross tonnes. 

In a second step the volume transported was analysed, on the one hand by type of transport and on 

the other hand by port, with the aim to compare those figures with other statistical information e.g. 

from Infrabel as well as from the four Flemish ports. This was also done for the Infrabel and the port 

data. 

Each dataset alone didn’t provide sufficient information, as on the one hand NMBS-logistics doesn’t 

provide enough transport volume (only 40.1 million tonnes in 2010 because of missing third party 

operators, whereas Eurostat reports about 54 million tonnes in Belgium rail transport). On the other 

hand the Infrabel data totalled to an almost comparable number of tonnes in 2010 (about 54 million 

tonnes), but they don´t indicate the stations abroad as well as the differentiation by commodity group. 

Further 10 to 15% transport volume is missing in the statistics of Eurostat and Infrabel because of 

lacks in the statistical dataprocessing (f.i. urgent requests are not included in the statistics). This 

means that the real transported volume through Belgium in 2010 was about 60 million tonnes. 

In order to combine those datasets by using the NMBS-logistics data as basis, several things were 

tried: 

• harmonise the origin and destination stations to eliminate double countings from the NMBS-
logistics transport volumes, which are included in both datasets. As the Infrabel data only 
contain the border crossing stations in Belgium and not the final destination abroad these efforts 
failed; 

• find similar datasets e.g. the same origin or destination and same transport volumes. Because 
of differences in the coded names of the stations and in the transport volumes an automatic 
comparison was not successful as well. As the data contain more than thousand datasets this 
could not be done by hand. 

c) Results 

The following two tables contain the resulting transport volumes of the NMBS-logistics as well as for 

the Infrabel databases. 

 
Tabel 40: Rail freight transport volumes from NMBS-logistics dataset (Source: Prognos AG) 

variable NHM number [1'000] net tonnes [mill t.] gross tonnes [mill t.]

wagon loaded yes   502 25.4 38.3

wagon empty yes   428 0.0 11.3

wagon container yes   443 14.7 24.9

container no   773 no entries no entries

sum 40.1 74.5

Rail freight transport volumes from NMBS-logistics dataset



Verkeerscentrum 74 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

 
Tabel 41: Rail freight transport volumes from Infrabel dataset (Source: Prognos AG) 

The differences in transport volume result from different entities: the NMBS-logistics data only contain 

the tonnes transported by this operator and therefore must be lower than the Infrabel data, since those 

also include the transport volumes from third party operators. Instead this dataset does not provide the 

first origin or final destination stations in cross border transport as they only indicate the last station on 

Belgium territory at the border crossing section. 

Next we analysed the available port data and compared the respective transport volumes. The total 

volume of the referenced ports amounts to more than 33 million tonnes, including about 2 million 

tonnes shipped inside the same port (internal port traffic) and about 8 million tonnes, which can be 

assigned to the traffic between the ports (inter port traffic). Antwerp is by far the most important port in 

Flanders. As can be seen in Tabel 42, the transport volumes strongly differentiate between the 

sources. 

 
Tabel 42: Comparison of port transport volumes by rail from different sources.Comment: without internal and inter 

port traffic (Source: Prognos AG) 

The analysis of the port traffic in the 3 different data sets didn´t lead to consistent results. Assuming 

the port data are correct, we believe that the differences mainly occur because of missing third party 

operators in case of the data of NMBS-logistics. The Infrabel data exceed the volumes from the port 

data because in addition to the tonnes with origin or destination in the port they also include non-port 

related transport volumes e.g. of the regions of Antwerp, Gent or Zeebrugge. Because of missing 

regional disaggregation a separation of the port and the non-port related volumes was not possible. 

The resulting matrices were finally extrapolated to the real 60 million tonnes and splitted into a part for 

direct transport and a part for single wagon trains.  

8.1.3 Development of data in inland waterway transport 

a) Data sources 

For the preparation of the inland waterway (IWW) matrices three data sources were used: 

• Data from Waterwegen en Zeekanaal NV 

• Data from nv De Scheepvaart 

• Data from the port of Antwerp 

In addition regional data from Eurostat were added to reach the total volume of about 161 million 

tonnes in Belgium inland waterway transport 2010. 

Year 2010

Domestic transport 99.7

Outgoing transport 6.7

Incoming transport 4.0

Transit transport 0.0

Total transport 110.4

Rail freight transport volumes from Infrabel datasel (in mil.t)

Port Port data Infrabel B-Cargo

Antwerp 19.1 29.8 14.0

Gent 1.5 6.5 3.9

Zeebrugge 2.7 6.2 1.6

Sum 23.3 42.5 19.5

Comparison of port transport volumes by rail (in million tonnes)
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Waterwegen en Zeekanaal NV database 

The data from Waterwegen en Zeekanaal NV contain the transport volumes 2010 in tonnes for inland 

waterway transport in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen and Vlaams Brabant differentiated by 

• commodity group (classification that can be linked to NST/R); 

• type of ship; 

• maximum capacity; 

• ports of origin and destination. 

This data only cover all transports passing a lock on their journey from origin to destination. This could 

lead to double countings if one ship passes more than one lock. In total 30.2 million tonnes were 

included in this database. 

 

Nv De Scheepvaart database 

The data from De Scheepvaart provide origin/destination information in tonnes for all inland waterway 

transport for the provinces Antwerp and Limburg. Furthermore the data are disaggregated by 

• commodity group (classification that can be linked to NST/R); 

• type of ship; 

• maximum capacity. 

Again this data include all transports passing a lock on their journey from origin to destination which 

might lead to double countings. Overall this database contains 38.6 million tonnes transported in 2010 

in inland waterway transport. 

 

Database from port of Antwerp 

From the port of Antwerp the outgoing and incoming tonnes transported in inland waterway transport 

were provided for the year 2010. The data are disaggregated by 

• commodity group (classification that can be linked to NST/R); 

• origins and destinations. The o/d information refers to the docks in the port of Antwerp and to 
aggregated level of countries outside the port of Antwerp. 

In total 86 million tonnes were shipped from/to the port of Antwerp. 

 

Eurostat database 

Finally the Eurostat database was used to add the transport volume of 7.6 million tonnes between the 

regions of Antwerp and Gent. These transports were not recorded in the previous statistics as they did 

not pass a lock on their way between Antwerp and Gent. 
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b) Methodology 

In a first step the data had to be harmonised, e.g. regarding the zoning with the aim to combine both 

databases. In order to exclude double countings resulting from ships passing more than one lock, all 

datasets had to be analysed regarding identical characteristics – type of ship, volume and o/d. Finally 

about 0.1 million tonnes were detected as double countings. 

In a second step the data were transferred from NST/R into NST 2007 by using the conversion table 

mentioned above. Finally a database containing 68.7 million tonnes was prepared. 

As Eurostat reports about 161 million tonnes in Belgium inland waterway transport in 2010, two 

additional sources were used to fill the gap. On the one hand we added statistical data from/to the port 

of Antwerp, which were not included in the other databases as those transports did not pass a lock. 

The data of the port of Antwerp didn’t include the origin and destination ports on both sides, only the 

docks in the port of Antwerp and the level of countries outside the port. To disaggregate those 

transport volumes to the zoning of the Flemish freight model we used the existing matrices from 2004 

and adopted the regional structure by commodity group assuming that the distribution of transport 

remains constant between 2004 and 2010. 

On the other hand Eurostat data for the relation between Antwerp and Gent was used, as these 

transports were not included in the previous data sources. Hence, 7.6 million tonnes between Antwerp 

and Gent were added to the matrices. 

As the freight model Flanders just refers to all transports with regard to the study area, all transports 

outside this area are not included in the matrices. Hence all transports not passing Flanders, e.g parts 

of transit volumes through Wallonia, are left out. In the end the final inland waterway matrix contains 

about 141 million tonnes transported in 2010. 

c) Results 

Finally all these processes led to a matrix of inland waterway transport amounting to 141.4 million 

tonnes transported in 2010. The following table shows the final results compared to the previous 

results from 2004 differentiated by type of transport. 

 
Tabel 43: Tonnes transported in IWW 2010 compared to 2004 (Source: Prognos AG) 

  

2004 2010

Domestic transport 24.4 35.1

Outgoing transport 40.1 39.4

Incoming transport 67.7 61.6

Transit transport 4.9 5.2

Total transport 137.0 141.4

Tonnes transported in IWW (in million tonnes)
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8.2 Bijlage B: Details generatie- en distributiemodel 

The generation model exists of two independent model steps: the growth model is based on 

historical time series of freight transport volumes by all transport modes differentiated by commodity 

groups and socio-economic data describing the traffic and socioeconomic situation in the respective 

countries. In the end of the growth model the total freight transport volumes were forecasted for all 

transport modes for the respective countries and commodity groups up to 2040. 

Thereupon the Production/Attraction (P/A) model disaggregates the total freight volumes to the 

zoning system in the respective countries. This was done by production and attraction factors like 

population and employees. 

Both steps contain several subcategories like data gathering and model structure which will be 

explained in the following paragraph. This paragraph contains the description of the data basis used to 

establish the two models. The description and the explanation of the model structure follows in chapter 

8.2.2 whereas the description of the validation of the model is part of paragraph 8.2.3. The last 

paragraph summarizes the used data sources. 

8.2.1 General 

To establish the growth model two types of data were necessary: 

• Socio-economic data 

• Traffic data 

The socio-economic data were mainly derived from the Prognos World Report 2014
10

. They contain 

long term time series for population, employees, GDP, Export, Import and private consumption partly 

differentiated by branches from 1995 up to 2050. The main advantages of the World Reports are the 

consistent data basis, forecast philosophy and methodology. 

The traffic data were taken from the European Statistical Office Eurostat. Eurostat provides traffic 

data for all transport modes road, rail and inland waterway partly differentiated by commodity groups 

up to 2012 (by now data for 2013 are not available). For the purpose of the growth model the freight 

transport volumes (in tonnes) by transport mode and transport relation (domestic, export and import) 

by commodity groups and country were used. Since the data partly did not fit together due to e.g. 

different commodity classification i.e. NST/R and NST2007 (in the following simply called NST), 

assignment lists were used to convert them and establish consistent time series of freight transport. 

Finally time series for the years 2000 to 2012 of the total freight volume in tonnes for all relevant 

countries and transport relation were provided for each of the 20 NST commodities. 

For the Production/Attraction model again socio-economic data were gathered. Since original data 

for production and attraction of goods on a regional level were not available, existing regional data of 

population and employees differentiated by branches were used as indicators for attracting or 

generating goods. As, in general, population and employees are the base for all economic activities, in 

particular consuming and producing goods, this seems to be reasonable. The employee data are 

counted at place of employment. It is obvious that employment data based on the principle of the 

place where they live would lead to errors, since transport volumes would be allocated to residential 

areas. 

There was not just one main data source providing the relevant information data, instead they were 

derived from different national and international sources (see paragraph 8.2.4). The different sources 

were merged with the aim to create a consistent database for the year 2010, containing 

production/attraction factors for 20 NST commodities in Export and Import as well as for domestic 

transport in Belgium. Since the regional data on the level of communities as well as any other detailed 

                                                      

10  Prognos Welt Report 2014, Basel 2014 
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information about future changes in the regional structure of population and employee were not 

available for the relevant forecast years, the data were gathered for the base year 2010 and assumed 

to be constant in the future. 

8.2.2 Program 

The generation model was established in two steps (growth model and production/attraction model) 

using different methodologies described and explained in the following. 

Growth model 

The growth model aims to provide good estimates about the underlying correlation between traffic 

data and related socio-economic data. Both data types and sources are described in paragraph 8.2.1 

and listed in paragraph 8.2.4. The data dimensions cover a regional differentiation, where regions in 

the Belgium study area are available in a higher disaggregation on the level of communities than more 

distant regions to the study area (on the level of countries or country groups). Additional data 

dimensions are commodity groups (20 NST groups) and time (years from 2000 to 2030). In addition, 

the previous traffic model roughly defines the expected traffic growth rates for every forecast year, 

region and commodity group. 

The methodology of establishing the growth model used to gain a good estimate on the traffic trend 

and to correlate every suitable combination of socio-economic data to existing traffic data by fitting 

these parameters to traffic data. In this context, “suitable” means all socio-economic data like 

population, employees or GDP, Export and Import affecting the development of freight transport. As a 

maximum, five different parameters (i) were used per fit trial at the same time, because this number 

showed the best tradeoff between computation speed and fit precision. The fitted function is a simple 

linear one, following the form  

Σ ai xi, where  

• i ≤ 5,  

• x = correlation parameter  

• a = its individual weight  

Intentionally, no constant term was used, to have the fit function origin at zero. 

In a next step, the resulting combinations were filtered, in which the fits had to stay within growth rates 

corridor between the years 2000 and 2030 derived from the previous traffic model. Mostly the corridor 

spanned between 0% and +30% above the level of the previous growth rates. Secondly, the 

coefficient of determination (adjusted R²) of the fit had to be above a certain threshold, mostly above 

0.94. Following this methodology several results of suitable correlations describing the future transport 

development were listed. 

The final selection, which correlation is expected most, was hand-made based on expert’s knowledge, 

by selecting one fit out of the first about 10 fits with the highest adjusted R². Hence, the final fit is 

proven by “expert’s eye” due to its probable trend avoiding edges, steep gradients and recurring ups 

and downs. 

For the port of Antwerp which is of great importance for the Flemish economy and transport sector, the 

described methodology was not used. Instead available forecasts (2012)
11

 of the port of Antwerp were 

taken into account. 

 

                                                      

11 Het betreft hier cijfers uit de geactualiseerde EOS-studie (combinatiescenario). Hierbij dient opgemerkt te worden dat er 
ondertussen nieuwere prognosecijfers beschikbaar zijn gesteld door de haven van Antwerpen, maar dat deze nog verwerkt 
moeten worden op het moment van dit schrijven. 
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Production/Attraction model 

As result of the growth model, the total freight volumes by country and flow type (domestic, export and 

import transport) were forecasted up to 2030. To disaggregate the transport volumes to the regional 

level of the traffic model, the regional structure of population or employees data were used. Therefore 

for each NST commodity group, branches and its respective employees were allocated describing the 

production or attraction of goods. E.g. to disaggregate the transport volume of NST05 (textiles, textile 

products, leather and leather products) in German export transport, the German employees working in 

the branch of textiles, textile products and leather (NACE group C13-C15) were used, since they 

attract and/or produce textile products. Furthermore, in Belgium import the population was used to 

disaggregate the Belgium import transport volume of NST04 (Food products, beverages and tobacco), 

since the population consumes food products. These allocations were carried out for all 20 NST 

commodity groups in export and import. 

Finally the country and branch specific structure of population or employees was used to disaggregate 

the transport volume to the regional level in the traffic model for the base year 2010 as well as for the 

forecast years. 

For the Flemish ports, the methodology described before could not be used, since the transport 

volumes in the port zones do not correlate to the respective number of employees in the port zones 

and no other information regarding disaggregating the volumes were available. Therefore the regional 

structure of the previous forecast was used to disaggregate the transport volumes to the port zones. 

8.2.3 Validation 

To validate the final results of the growth and the P/A model, the model results were compared to 

statistical data of the year 2010. This comparison showed some differences, which were mostly 

negligible, since the differences in the transport volumes were too low to be relevant compared to the 

total volume or the country groups were irrelevant (e.g. South-East Europe). 

Secondly, the model results were compared to the results from the previous forecast. Therefore the 

regional allocations of the transport volumes in the respective countries were prepared for all regions, 

commodities in import and export. Wherever differences of more than +/-3% occurred, the allocation of 

the transport volumes in new P/A model was adjusted. 

8.2.4 Data sources 

To prepare the growth model as well as the P/A model, several socioeconomic and traffic data were 

gathered and compiled to a consistent data base. The following national and international data 

sources were used: 

Bundesagentur für Arbeit: Employees at the place of work differentiated by NUTS3 regions and 

branches, Nürnberg 2010 

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR): Development of population by NUTS3 

regions, Bonn 2006 

European Commission (Eurostat): Several socioeconomic and transport statistics 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database  

Insee: EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique, Paris 2014 

Havenbedrijf Antwerpen: Toekomstontwikkelingen voor de haven van Antwerpen 

Prognos Welt Report 2014, Basel 2014 

Statistics Belgium (Statbel): Belgium population by communities, Brussels, several years 
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8.3 Bijlage C: Tabellen vervoerwijzekeuze 

 

File Model_NST01.F12 Model_NST02.F12 Model_NST03.F12 Model_NST04.F12 Model_NST05.F12 Model_NST06.F12

Title VrachtModel VrachtModel VrachtModel VrachtModel VrachtModel VrachtModel

Converged TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

Observations 275389 156103 233731 274571 220612 267109

Final log (L) -69989.2 -92727 -208866.9 -49407.1 -88370.8 -116294.7

D.O.F. 20 16 20 20 7 18

Rho²(0) 0.845 0.675 0.605 0.892 0.7 0.78

Rho²(c) 0.083 0.124 0.134 0.102 0.088 0.06

Estimated 14/jan/15 14/jan/15 14/jan/15 14/jan/15 14/jan/15 14/jan/15

Scaling 1 1 1 1 1 1

ASC_WE 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_SP_1 -25.11 (-13.6) -8.097 (-56.2) -9.367 (-88.4) -97.36  (-4.4) -2.004 (-120.4) -5.487  (-5.1)

ASC_SP_2 -27.93 (-13.6) -10.15 (-57.6) -10.71 (-88.6) -98.70  (-4.5) -2.998 (-186.3) -6.989  (-5.1)

ASC_SP_3 -34.42 (-13.6) -13.63 (-55.1) -13.42 (-82.7) -101.1  (-4.6) -4.174 (-150.6) -9.883  (-5.1)

ASC_BV_D1 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_BV_I1 0     (*) 0     (*) -12.51 (-28.3) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_BV_D2 -14.09 (-13.8) -5.712 (-42.5) -4.274 (-99.7) -60.63  (-4.5) 0     (*) -13.98  (-5.0)

ASC_BV_I2 -21.99 (-16.0) 0     (*) -7.124 (-51.6) -135.1  (-4.4) 0     (*) 0     (*)

ASC_BV_D3 -12.45 (-13.6) -2.214 (-32.7) -2.336 (-76.1) -43.68  (-4.5) 0     (*) -7.054  (-5.1)

ASC_BV_I3 -16.87 (-13.9) 0     (*) -4.715 (-45.9) -98.48  (-4.4) 0     (*) -7.206  (-5.0)

ASC_BV_D4 -14.16 (-13.8) -2.176 (-33.2) -2.561 (-80.9) -59.29  (-4.5) 0     (*) -7.780  (-5.1)

ASC_BV_I4 -18.94 (-15.2) 0     (*) -4.173 (-41.8) -152.7  (-4.4) 0     (*) -4.593  (-3.6)

ASC_BV_D5 -13.77 (-13.8) 0.8681  (15.9) -1.203 (-40.4) -49.80  (-4.5) 0     (*) -11.71  (-5.1)

ASC_BV_I5 -14.54 (-12.6) -0.5718  (-0.2) -3.891 (-41.3) -172.4  (-4.3) 0     (*) -3.963  (-3.1)

InternSP 1.540   (6.8) 0.8425  (12.5) 2.305  (43.0) 10.08   (4.1) -0.2126 (-13.7) -0.8602  (-5.0)

InternBV 4.401  (13.2) -1.309 (-25.2) 2.506  (73.8) 21.12   (4.4) 0     (*) 1.030   (4.4)

HavSP 5.283  (12.4) -1.531 (-23.0) 2.617  (50.3) 21.19   (4.3) 0.5161  (36.1) 1.142   (5.0)

ccWE -0.09306 (-12.8) -0.1354 (-43.6) -0.1286 (-62.1) -0.2872  (-5.6) -0.04490 (-76.2) -0.1086  (-5.1)

ccSP -0.05573  (-7.9) -0.1323 (-29.1) -0.08025 (-29.8) -0.1694 (-11.3) -0.07660 (-65.7) -0.1610  (-5.1)

ccBV_D -0.4522 (-13.7) -1.066 (-46.3) -0.5832 (-72.8) -5.026  (-4.6) 0     (*) -1.172  (-5.1)

ccBV_I -1.540 (-11.7) -3.432  (-5.3) -0.7038 (-49.8) -4.139  (-4.1) 0     (*) -2.096  (-4.8)

thetaBVI 0.6734  (14.7) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 0.4269   (5.1)

thetaBVD 0.3291  (38.0) 0.3574  (63.3) 0.4905  (99.4) 0.5811  (37.6) 1.000     (*) 1.000     (*)

thetaSP 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 0.09426   (4.6) 1.000     (*) 1.000     (*)

Geschatte coëfficiënten van het finale model
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File Model_NST07.F12 Model_NST08.F12 Model_NST09.F12 Model_NST10.F12 Model_NST11.F12 Model_NST12.F12

Title VrachtModel VrachtModel VrachtModel VrachtModel VrachtModel VrachtModel

Converged TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

Observations 168950 250690 264028 248535 229675 201072

Final log (L) -80577.3 -183076.1 -99886.4 -155781.1 -99952.1 -125041.1

D.O.F. 21 18 19 19 14 15

Rho²(0) 0.668 0.707 0.807 0.626 0.754 0.604

Rho²(c) 0.103 0.057 0.079 0.041 0.062 0.15

Estimated 16/jan/15 14/jan/15 16/jan/15 14/jan/15 14/jan/15 14/jan/15

Scaling 1 1 1 1 1 1

ASC_WE 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_SP_1 -12.83  (-5.3) -6.500 (-73.7) -4.903 (-35.1) -3.799 (-24.3) -3.316  (-3.8) -1.969 (-111.2)

ASC_SP_2 -16.14  (-5.3) -7.668 (-74.3) -5.578 (-35.1) -5.032 (-24.3) -4.388  (-3.8) -2.741 (-141.8)

ASC_SP_3 -22.60  (-5.3) -10.38 (-72.2) -7.148 (-34.8) -8.369 (-24.4) -6.344  (-3.8) -4.126 (-123.3)

ASC_BV_D1 -10.31  (-5.1) 0     (*) 0     (*) 0     (*) -14.18  (-4.7) 0     (*)

ASC_BV_I1 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_BV_D2 -10.47  (-5.3) -4.299 (-89.0) -5.576 (-48.4) -9.062 (-26.4) -15.09  (-4.8) 0     (*)

ASC_BV_I2 2.421   (1.2) -11.78 (-28.3) -1.528  (-3.4) -20.62 (-12.0) 0     (*) 0     (*)

ASC_BV_D3 -1.931  (-5.0) -3.069 (-75.5) -4.278 (-41.0) -7.621 (-23.3) -10.99  (-3.8) -2.946 (-61.0)

ASC_BV_I3 2.550   (1.4) -7.419 (-31.2) -4.354  (-8.0) -14.74 (-15.3) 0     (*) -0.8200  (-7.1)

ASC_BV_D4 -2.452  (-5.1) -3.081 (-79.8) -3.977 (-37.3) -8.194 (-25.9) -11.70  (-4.2) -2.203 (-56.5)

ASC_BV_I4 -2.684  (-1.5) -9.643 (-33.5) -2.745  (-6.0) -16.48 (-15.4) 0     (*) 3.255  (60.6)

ASC_BV_D5 4.323   (5.3) -1.553 (-46.4) -3.725 (-42.5) -7.669 (-24.4) 0     (*) -1.058 (-34.3)

ASC_BV_I5 -6.126  (-3.5) -5.345 (-26.7) -0.8786  (-2.2) -15.27 (-15.7) 0     (*) 4.271  (84.6)

InternSP 0.2285   (1.7) 0.1395   (4.2) 0.4618  (16.8) -1.429 (-21.7) -0.5841  (-3.7) -0.3324 (-17.2)

InternBV -2.836  (-5.3) 0     (*) -0.1630  (-4.1) -1.747 (-13.1) -5.571  (-3.6) -0.7909 (-40.7)

HavSP -2.507  (-5.2) 0.8848  (27.9) 1.516  (31.9) 0.8522  (19.5) 0.8282   (3.7) 0     (*)

ccWE -0.1220  (-5.3) -0.02492 (-29.6) -0.04757 (-29.9) -0.09695 (-24.6) -0.07789  (-3.7) -0.01900 (-34.6)

ccSP -0.1033  (-5.1) -0.01958 (-16.7) -0.03777 (-20.4) -0.1073 (-23.0) -0.1247  (-3.7) -0.03124 (-33.1)

ccBV_D -1.960  (-5.3) -0.4238 (-59.4) -0.2638 (-25.3) -0.3779 (-23.6) -0.04960  (-2.2) -0.2932 (-38.1)

ccBV_I -4.213  (-5.3) -0.6024 (-20.7) -1.133 (-14.4) -0.5089  (-6.0) 0     (*) -0.8211 (-91.6)

thetaBVI 0.2770   (5.3) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*)

thetaBVD 0.7381  (68.3) 0.5082  (79.2) 0.8011  (35.5) 0.4052  (24.8) 0.6153   (3.8) 1.000     (*)

thetaSP 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*)

Geschatte coëfficiënten van het finale model
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Tabel 44: Overzicht van de geschatte coëfficiënten van het finale model. Sp1 zijn bloktreinen, Sp2 verspreid 

vervoer en Sp3 intermodaal spoorvervoer. 

  

File Model_NST13.F12 Model_NST14.F12 Model_NST16.F12 Model_NST17.F12 Model_NST19.F12

Title VrachtModel VrachtModel VrachtModel VrachtModel VrachtModel

Converged TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

Observations 153914 238610 175107 174826 189694

Final log (L) -47506.3 -149214.4 -122599.9 -60910.3 -93221.3

D.O.F. 7 19 17 7 16

Rho²(0) 0.671 0.66 0.619 0.655 0.737

Rho²(c) 0.14 0.088 0.168 0.107 0.13

Estimated 14/jan/15 14/jan/15 14/jan/15 14/jan/15 14/jan/15

Scaling 1 1 1 1 1

ASC_WE 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_SP_1 -0.8534 (-36.0) -7.181 (-50.8) -5.570 (-35.7) -1.360 (-67.8) -1.314 (-74.0)

ASC_SP_2 -2.455 (-117.8 -8.941 (-51.4) -8.711 (-38.3) -2.565 (-136.1 -2.572 (-155.6)

ASC_SP_3 -3.568 (-99.1) -12.21 (-50.7) -12.94 (-37.8) -3.765 (-116.9 -3.733 (-131.4)

ASC_BV_D1 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_BV_I1 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_BV_D2 0     (*) -6.138 (-60.2) -2.948 (-25.9) 0     (*) -3.151 (-46.2)

ASC_BV_I2 0     (*) -14.55 (-18.7) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_BV_D3 0     (*) -3.915 (-47.6) -0.6739  (-8.0) 0     (*) -1.649 (-36.1)

ASC_BV_I3 0     (*) -3.330 (-16.7) 5.436  (22.5) 0     (*) -2.095  (-7.9)

ASC_BV_D4 0     (*) -3.885 (-47.4) -2.907 (-30.5) 0     (*) -1.540 (-30.8)

ASC_BV_I4 0     (*) -6.428 (-25.7) 8.068  (30.0) 0     (*) 0     (*)

ASC_BV_D5 0     (*) -3.045 (-38.5) 0     (*) 0     (*) -1.699 (-27.2)

ASC_BV_I5 0     (*) -2.279 (-12.7) 12.54  (35.9) 0     (*) -1.269  (-5.3)

InternSP -0.2298 (-11.2) 0.8343  (19.3) -0.3640  (-6.0) -0.2179 (-11.8) -0.1915 (-11.8)

InternBV 0     (*) 0.1790   (3.8) -1.744 (-21.9) 0     (*) -0.8982 (-20.6)

HavSP 0.1482   (7.7) 2.200  (40.0) -0.4334  (-7.6) 0.3794  (22.5) 0.3510  (23.7)

ccWE -0.03393 (-59.5) -0.06251 (-39.6) -0.06911 (-31.3) -0.04064 (-64.9) -0.04324 (-81.6)

ccSP -0.07170 (-60.7) -0.07476 (-32.2) -0.1271 (-31.2) -0.07788 (-61.3) -0.08366 (-76.7)

ccBV_D 0     (*) -0.5087 (-46.0) -1.018 (-41.6) 0     (*) -0.3163 (-48.4)

ccBV_I 0     (*) -1.068 (-32.3) -2.698 (-37.3) 0     (*) -0.6184 (-16.2)

thetaBVI 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*)

thetaBVD 1.000     (*) 0.3983  (53.1) 0.3157  (40.2) 1.000     (*) 1.000     (*)

thetaSP 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*)

Geschatte coëfficiënten van het finale model
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NST Kosten Tijd Kosten Tijd Kosten Tijd

1 WE ton 0.04 0.02 0 0 -0.02 -0.01

1 SP ton 0.05 0.04 -0.18 -0.08 0.39 0.25

1 BV ton -0.61 -0.41 0 0 0.22 0.13

1 WE ton * km 0.05 0.04 0.01 0 -0.05 -0.03

1 SP ton * km 0.06 0.04 -0.3 -0.15 0.76 0.5

1 BV ton * km -0.77 -0.58 0 0 0.42 0.27

2 WE ton 0.13 0.07 0.04 0.02 -0.1 -0.06

2 SP ton 0.13 0.08 -0.51 -0.22 0.7 0.43

2 BV ton -0.83 -0.45 0.02 0.01 0.27 0.14

2 WE ton * km 0.13 0.09 0.1 0.05 -0.25 -0.16

2 SP ton * km 0.13 0.09 -0.75 -0.38 1.27 0.8

2 BV ton * km -1.08 -0.71 0.04 0.02 0.45 0.26

3 WE ton 0.19 0.11 0.01 0.01 -0.11 -0.06

3 SP ton 0.33 0.22 -0.36 -0.15 0.54 0.32

3 BV ton -0.68 -0.4 0.02 0.01 0.26 0.13

3 WE ton * km 0.31 0.21 0.06 0.03 -0.31 -0.2

3 SP ton * km 0.43 0.32 -0.52 -0.26 0.85 0.55

3 BV ton * km -0.85 -0.59 0.04 0.02 0.35 0.22

4 WE ton 0.03 0.02 0 0 -0.01 -0.01

4 SP ton 0.05 0.03 -0.13 -0.06 0.31 0.21

4 BV ton -0.95 -0.56 0 0 0.13 0.07

4 WE ton * km 0.04 0.03 0 0 -0.02 -0.01

4 SP ton * km 0.05 0.04 -0.2 -0.1 0.57 0.38

4 BV ton * km -1.37 -0.98 0 0 0.28 0.17

5 WE ton 0.11 0.05 -0.1 -0.06

5 SP ton -0.91 -0.41 0.88 0.53

5 WE ton * km 0.21 0.11 -0.25 -0.15

5 SP ton * km -1.43 -0.74 1.63 0.99

6 WE ton 0.01 0.01 0.09 0.04 -0.11 -0.06

6 SP ton 0.02 0.01 -0.8 -0.37 0.87 0.53

6 BV ton -1.79 -1.05 0.09 0.03 0.47 0.26

6 WE ton * km 0.01 0.01 0.2 0.1 -0.27 -0.16

6 SP ton * km 0.02 0.01 -1.28 -0.67 1.67 1.01

6 BV ton * km -2.59 -1.92 0.19 0.1 1.06 0.64

7 WE ton 0.18 0.1 0.02 0.01 -0.07 -0.04

7 SP ton 0.18 0.1 -0.26 -0.12 0.38 0.23

7 BV ton -0.8 -0.44 0.01 0 0.13 0.07

7 WE ton * km 0.16 0.11 0.05 0.02 -0.15 -0.09

7 SP ton * km 0.16 0.11 -0.4 -0.21 0.74 0.45

7 BV ton * km -1.19 -0.82 0.02 0.01 0.28 0.16

8 WE ton 0.07 0.04 0.01 0 -0.03 -0.02

8 SP ton 0.08 0.05 -0.13 -0.06 0.2 0.13

8 BV ton -0.73 -0.44 0.01 0 0.1 0.06

8 WE ton * km 0.08 0.06 0.02 0.01 -0.06 -0.04

8 SP ton * km 0.08 0.07 -0.21 -0.11 0.41 0.25

8 BV ton * km -1.14 -0.86 0.02 0.01 0.25 0.16

9 WE ton 0.02 0.01 0.02 0.01 -0.05 -0.03

9 SP ton 0.03 0.02 -0.33 -0.15 0.59 0.35

9 BV ton -0.84 -0.48 0.03 0.02 0.32 0.17

9 WE ton * km 0.03 0.02 0.09 0.05 -0.23 -0.14

9 SP ton * km 0.04 0.03 -0.55 -0.29 1.14 0.68

9 BV ton * km -1.23 -0.89 0.11 0.06 0.8 0.49

Binnenvaart Spoor Weg

Soort

Kosten- en tijdelasticiteiten per ton en per tonkm
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Tabel 45 : Kostenelasticiteiten en tijdelasticiteiten per ton en per tonkm (eigen en kruis) bij een prijsverhoging of 
tijdverlenging van 10% voor binnenvaart, spoor of wegvervoer. 

 

  

NST Kosten Tijd Kosten Tijd Kosten Tijd

10 BV ton -0.71 -0.48 0.15 0.07 0.47 0.28

10 WE ton * km 0.02 0.01 0.27 0.14 -0.45 -0.28

10 SP ton * km 0.02 0.02 -0.65 -0.34 0.99 0.61

10 BV ton * km -0.99 -0.76 0.28 0.14 0.87 0.53

11 WE ton 0 0 0.13 0.06 -0.13 -0.08

11 SP ton 0 0 -0.86 -0.4 0.89 0.54

11 BV ton -0.32 0 0.32 0.32 0.65 0.32

11 WE ton * km 0 0 0.26 0.13 -0.33 -0.2

11 SP ton * km 0 0 -1.39 -0.73 1.7 1.02

11 BV ton * km -0.47 -0.31 0.31 0.16 1.41 0.78

12 WE ton 0.34 0.18 0.05 0.02 -0.06 -0.03

12 SP ton 0.34 0.18 -0.4 -0.18 0.33 0.2

12 BV ton -1.64 -0.86 0.01 0.01 0.07 0.03

12 WE ton * km 0.12 0.07 0.09 0.04 -0.11 -0.06

12 SP ton * km 0.14 0.08 -0.65 -0.34 0.66 0.41

12 BV ton * km -2.02 -1.23 0.03 0.01 0.16 0.09

13 WE ton 0.14 0.07 -0.1 -0.06

13 SP ton -0.91 -0.4 0.68 0.4

13 WE ton * km 0.22 0.12 -0.21 -0.13

13 SP ton * km -1.4 -0.73 1.26 0.78

14 WE ton 0.08 0.05 0.04 0.02 -0.06 -0.04

14 SP ton 0.1 0.06 -0.35 -0.16 0.36 0.22

14 BV ton -0.98 -0.58 0.04 0.02 0.2 0.12

14 WE ton * km 0.09 0.06 0.1 0.05 -0.19 -0.12

14 SP ton * km 0.11 0.08 -0.55 -0.28 0.68 0.42

14 BV ton * km -1.28 -0.93 0.1 0.05 0.45 0.3

16 WE ton 0.28 0.15 0.06 0.03 -0.06 -0.04

16 SP ton 0.33 0.17 -0.53 -0.24 0.38 0.24

16 BV ton -1.66 -0.86 0.02 0.01 0.09 0.04

16 WE ton * km 0.1 0.06 0.11 0.06 -0.12 -0.08

16 SP ton * km 0.13 0.08 -0.86 -0.45 0.78 0.49

16 BV ton * km -2.12 -1.32 0.05 0.02 0.21 0.12

17 WE ton 0.14 0.06 -0.12 -0.07

17 SP ton -0.92 -0.42 0.78 0.46

17 WE ton * km 0.25 0.13 -0.26 -0.16

17 SP ton * km -1.46 -0.76 1.46 0.89

19 WE ton 0.03 0.02 0.15 0.07 -0.13 -0.08

19 SP ton 0.04 0.03 -0.99 -0.44 0.82 0.49

19 BV ton -1.52 -0.91 0.17 0.08 0.48 0.27

19 WE ton * km 0.03 0.02 0.26 0.13 -0.28 -0.17

19 SP ton * km 0.05 0.04 -1.55 -0.81 1.52 0.93

19 BV ton * km -2.16 -1.64 0.37 0.19 1.15 0.67

Kosten- en tijdelasticiteiten per ton en per tonkm

Binnenvaart Spoor Weg

Soort
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Tabel 46: Coëfficiënten van een model met één kostencoëfficiënt. 

  

File Model_NST01.F12 Model_NST01v2.F12 Model_NST02.F12 Model_NST10.F12

Title VrachtModel VrachtModel VrachtModel VrachtModel

Converged TRUE TRUE TRUE TRUE

Observations 272421 272421 176296 264282

Final log (L) -87011.2 -88228.1 -122800.7 -230742.5

D.O.F. 18 17 13 16

Rho²(0) 0.819 0.817 0.588 0.558

Rho²(c) 0.094 0.081 0.191 0.097

Estimated 21/jul/14 21/jul/14 21/jul/14 21/jul/14

Scaling 1 1 1 1

ASC_WE 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_SP_1 -9.458 (-14.4) -29.47 (-13.4) -5.368 (-77.2) -4.388 (-25.2)

ASC_SP_2 -11.44 (-14.4) -33.25 (-13.4) -7.146 (-81.0) -5.932 (-25.3)

ASC_SP_3 -15.91 (-14.3) -40.69 (-13.3) -9.409 (-77.3) -9.789 (-25.3)

ASC_BV_D1 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_BV_I1 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

ASC_BV_D2 -4.867 (-14.4) -17.66 (-13.9) -6.856 (-87.0) -10.16 (-31.3)

ASC_BV_I2 -11.44 (-17.2) -40.69 (-16.0) 0     (*) -26.36 (-17.4)

ASC_BV_D3 -4.149 (-14.1) -15.58 (-13.5) -3.109 (-102.0 -8.225 (-26.2)

ASC_BV_I3 -9.069 (-15.7) -32.74 (-14.7) 0     (*) -19.48 (-23.5)

ASC_BV_D4 -4.748 (-14.4) -17.05 (-13.7) -2.503 (-76.8) -8.500 (-27.4)

ASC_BV_I4 -9.714 (-16.7) -34.73 (-15.5) 0     (*) -21.34 (-22.2)

ASC_BV_D5 -4.488 (-14.3) -16.24 (-13.6) 0.8788  (38.6) -7.769 (-24.8)

ASC_BV_I5 -7.820 (-14.6) -28.48 (-13.8) -15.89 (-41.1) -19.81 (-22.7)

InternSP 1.264  (12.1) 2.649   (9.4) 1.906  (47.7) -0.7983 (-18.8)

InternBV 1.252  (13.9) 3.591  (12.7) -1.299 (-42.5) -3.056 (-22.4)

HavSP 2.986  (13.8) 10.07  (13.0) 1.331  (38.2) 3.902  (25.2)

cc -0.1255 (-14.5) -0.1680 (-13.2) -0.1293 (-74.6) -0.1223 (-25.0)

thetaBVI 0.7161  (16.1) 0.6888  (15.5) 1.000     (*) 1.000     (*)

thetaBVD 0.3543  (40.6) 0.2679  (27.3) 0.5512  (88.0) 0.3598  (25.5)

thetaSP 2.445  (57.6) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*)

Coëfficiënten van een model met één kostencoëfficiënt
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Tabel 47: Prijs- en kostenelasticiteiten per ton en per ton kilometers (eigen en kruis) van een model met één 

kosten coëfficiënt. 

 

NST Kosten Tijd Kosten Tijd Kosten Tijd

1 WE ton -0.04 0 0.02 -0.02 0 0.01

1 SP ton 0.52 -0.42 0.03 0.36 -0.19 0.02

1 BV ton 0.39 0.01 -0.25 0.24 0 -0.18

1 WE ton * km -0.11 0.02 0.03 -0.07 0.01 0.03

1 SP ton * km 1.02 -0.68 0.04 0.7 -0.35 0.03

1 BV ton * km 0.67 0.02 -0.31 0.43 0.01 -0.24

2 WE ton -0.19 0.08 0.06 -0.11 0.03 0.03

2 SP ton 0.66 -0.66 0.09 0.4 -0.28 0.06

2 BV ton 0.26 0.07 -0.23 0.14 0.03 -0.12

2 WE ton * km -0.51 0.24 0.08 -0.34 0.12 0.05

2 SP ton * km 0.94 -0.89 0.12 0.63 -0.44 0.09

2 BV ton * km 0.32 0.15 -0.25 0.2 0.07 -0.18

10 WE ton -0.24 0.16 0.01 -0.15 0.07 0.01

10 SP ton 0.42 -0.33 0.01 0.27 -0.15 0.01

10 BV ton 0.51 0.26 -0.33 0.32 0.12 -0.23

10 WE ton * km -0.6 0.34 0.01 -0.39 0.17 0.01

10 SP ton * km 0.69 -0.48 0.01 0.45 -0.24 0.01

10 BV ton * km 0.82 0.44 -0.41 0.54 0.22 -0.32

Binnenvaart Spoor Weg

Soort

Kosten- en tijdelasticiteiten per ton en per tonkm voor een model met één kostencoëfficient
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8.4 Bijlage D: Factoren voor opsplitsen tongegevens op basis van tewerkstelling en overzicht bijhorende tewerkstellingsklassen 

 
Tabel 48: Overzicht splitsfactoren voor splitsing NST-goederenklassen op basis van tewerkstellingsklassen 

P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A

Bevolking 0.1 0.1

TW01 100 100 25

TW02 75 100 50 100

TW03 100 75

TW04 10

TW05 5 10 10 10

TW06 10 10 10 10

TW07 20 100 50 100 20

TW08 20 100 50 100 20

TW09 20 100 50 100 20

TW10 10 100 50

TW11 100 50 10 10 10

TW12 100 50 100 100 50

TW13 100 50 10

TW14 25 75 25 50 100 100 100 50 100

TW15 50 50 50 100 25 25 100 50 50

TW16 100 100 100 50

TW17 50 50 1 1

TW18 10 10 10 50 100 50

TW19 20 20 20 20 10 10 50 50

TW20 5 20 100

TW21 20 100

TW22 1 1

TW23 20 100

TW24 20 100

TW25 20 20 100 100 100 50 50

TW26 1 1

TW27 1 1

TW28 1 50 1 1

TW29 10 10 5 5 5 5 10 10 20 20 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 50 50 5 5 50 50 10 10 50 50

TW30 5 5 10 5 5 5 5 10 10 5 50 50 5 5 5 50 50 5 50 50

TW31 1 1

TW32

NST 14 NST 15 NST 16 NST 17 NST 18

Splitsfactoren voor splitsing NST-goederenklassen o.b.v. tewerkstellingsklassen

NST 12NST 10NST 09NST 08NST 07NST 04NST 03NST 02NST 01 NST 11NST 06NST 05 NST 19 NST 20NST 13
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Tabel 49: Overzicht tewerkstellingsklassen 

Klasse Omschrijving

TW1 land- en bosbouw, Visserij

TW2 vervaardiging van voedingsmiddelen, vervaardiging van dranken

TW3 textiel, kleding,leer

TW4 drukkerijen, reproductie van opgenomen media

TW5 farmaceutische grondstoffen en producten

TW6
vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren; vervaardiging van 

huishoudapparaten; meubelen

TW7 motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers; militaire gevechtsvoertuigen

TW8 rollend materieel voor spoorwegen

TW9 scheepsbouw

TW10 machines, apparaten, werktuigen

TW11 informaticaproducten en elektronische en optische producten; elektrische apparatuur

TW12 winning van delfstoffen

TW13
houtindustrie en vervaardiging van artikelen in hout en kurk (zonder meubelen), vervaardiging van riet en 

vlechtwerk; vervaardiging van papier en papierwaren

TW14 vervaardiging van chemische producten; producten van rubber of kunstof

TW15 metalen in primaire vorm,producten van metaal exclusief machines en apparaten

TW16 cokes en geraffinceerde aardolieproducten

TW17 prod. nn distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

TW18
producten van metaal, met name:  metalen constructiewerken,tanks,reservoirs en berginsmiddelen zoals 

radiatoren, stoomketels voor centrale verwarming)

TW19 rest industrie

TW20 goederenvervoer per spoor

TW21 goederenvervoer over weg en verhuisbedrijven

TW22 vervoer via pijpleidingen

TW23 vervoer over water

TW24 vervoer door de lucht

TW25 opslag en vervoerondersteunende activiteiten

TW26 posterijen en koeriers

TW27 personenvervoer

TW28 bouwnijverheid

TW29
groothandel in landbouwproducten, voedingsmiddelen, dranken, consumentenartikelen, informatie-en 

communicatieapparatur, andere machines, overige groothandel

TW30 detailhandel

TW31 niet-winkelgebonden detailhandel

TW32 rest

Tewerkstellingsklassen


