
 
Validatierapport basisresultaten  

provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 
 
 

 
 
 
 

 
 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
Verkeerscentrum 
Anna Bijnsgebouw 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 
2018 Antwerpen 



COLOFON 

Titel 
Validatierapport basisresultaten provinciale 
verkeersmodellen versie 3.6.1 

Dossiernummer 12006 Provinciale verkeersmodellen versie 3.6 

Uitvoering november 2012 – februari 2014 

Auteur Joris Liebens (VC), Peter Vieren (MINT nv) 

Revisiestatus Versie Datum Opmerking 

 

v1.0 21/11/2012 Eerste versie 

v1.1 10/12/2012 Intern geverifieerd 

v2.0 11/01/2013 Tweede versie 

v3.0 01/02/2013 Derde versie 

v3.1 22/02/2013 
Derde versie: toevoeging 
validatietest pvm ANT versie 3.6.1 

v3.2 25/04/2013 
Versie met aangepaste structuur van 
het rapport 

v3.3 29/05/2013 Versie na externe revisie MINT 

v4.1 29/08/2013 
Toevoeging specifieke validatie pvm 
VLB, WVL, OVL en LIM + geverifieerd 

v4.2 04/02/2014 Aanpassing tekst paragraaf 2.2 

Opgesteld Functie Naam 

 

Onderzoeksmedewerker Joris Liebens (VC) 

Projectmedewerker verkeersmodellen Peter Vieren (MINT nv) 

Expert verkeersmodellering Dana Borremans (VC) 

Expert verkeersmodellering René Grispen (VC) 

Onderzoeksmedewerker Marthe Van Criekinge (VC) 

Geverifieerd Functie Naam 

 

Onderzoeksmedewerker Marthe Van Criekinge (VC) 

Expert verkeersmodellering René Grispen (VC) 

Expert verkeersmodellering Dana Borremans (VC) 

Projectmedewerker verkeersmodellen Koen Cuypers (MINT nv) 

p. 2  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Inhoudsopgave 

Algemene inleiding ................................................................................................ 1 

Deel 1 – Generieke validatie ................................................................................... 2 

1 Inleiding ...................................................................................................... 2 

2 Provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 ........................................................ 3 

2.1 Modelinstrumentarium ............................................................................ 3 

2.2 Toepassingsmogelijkheden van de provinciale verkeersmodellen .................. 4 

2.3 Aandachtspunten bij de interpretatie van de resultaten van doorrekeningen 
met de provinciale verkeersmodellen .................................................................. 5 

2.3.1 Statisch toedelingsmodel .................................................................. 5 

2.3.2 Vereenvoudigd kruispuntmodel .......................................................... 7 

2.3.3 Vereenvoudigde modellering van het langzaam verkeer ........................ 7 

2.3.4 Beperkt aantal motieven relevant voor gemiddelde werkdagsituatie ....... 7 

2.4 Verschillen versie 3.6.1 ten opzichte van de vorige versie 3.5.3(+) .............. 8 

3 Generieke validatie basisresultaten basistoestand 2009 ..................................... 9 

3.1 Validatie van de globale verplaatsingsmatrices ..........................................11 

3.1.1 Validatie van de onverrijkte verplaatsingsmatrices ..............................11 

3.1.2 Validatie van de verrijkte verplaatsingsmatrices ..................................13 

3.1.3 Validatie van de vrachtwagenmatrices ...............................................13 

3.2 Validatie van de verplaatsingsmatrices volgens motief ...............................14 

3.3 Validatie van de verplaatsingsmatrices volgens modus ...............................14 

3.4 Validatie van de tripverdeling per afstandsklasse .......................................15 

3.5 Validatie van de modale verdeling per afstandsklasse ................................16 

3.6 Validatie van de modale verdeling per tijdsklasse ......................................17 

3.7 Validatie van de op- en afstappers OV .....................................................18 

3.8 Validatie van de verplaatsingsmatrices uit de deelmodules “Mode Choice 1 en 
2” en “Kalibratie” ............................................................................................19 

3.9 Validatie van de finale belastingen op de tellocaties ...................................20 

3.10 Validatie van de netwerkperformanties ....................................................25 

4 Generieke validatie basisresultaten toekomstscenario BAU 2020 ........................27 

4.1 Validatie van de globale verplaatsingsmatrices ..........................................27 

4.1.1 Validatie van de onverrijkte verplaatsingsmatrices ..............................27 

4.1.2 Validatie van de verrijkte verplaatsingsmatrices ..................................28 

4.1.3 Validatie van de vrachtwagenmatrices ...............................................28 

4.2 Validatie van de tripverdeling per afstandsklasse .......................................29 

4.3 Validatie van de netwerkperformanties ....................................................30 

5 Samenvatting en conclusies generieke validatie ...............................................31 

p. 1  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

5.1 Generieke validatie basisresultaten basistoestand 2009 .............................32 

5.2 Generieke validatie basisresultaten toekomstscenario BAU 2020 .................33 

5.3 Globale conclusie ..................................................................................33 

Deel 2 – Specifieke validatie provinciaal verkeersmodel Antwerpen .............................34 

1 Inleiding .....................................................................................................34 

2 Validatie van de Scheldekruisingen .................................................................34 

2.1 Algemeen .............................................................................................34 

2.2 Analyse Scheldekruisingen .....................................................................36 

2.2.1 Westerscheldetunnel .......................................................................39 

2.2.2 Liefkenshoektunnel .........................................................................40 

2.2.3 Waaslandtunnel ..............................................................................41 

2.2.4 Kennedytunnel ................................................................................41 

2.2.5 Temsebrug .....................................................................................41 

2.3 Totalen Scheldekruisingen ......................................................................42 

3 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices ............................43 

3.1 Algemeen overzicht van de validatietest ...................................................43 

3.2 Detailanalyse validatietest ......................................................................45 

3.3 Conclusies ............................................................................................46 

4 Effecten netwerkaanpassingen .......................................................................47 

4.1 Effecten van een knip op de Paardenmarkt ...............................................47 

4.2 Effecten van een knip op de Antwerpsesteenweg (N1) t.h.v. Berchem .........47 

4.3 Effecten van een knip t.h.v. Nationalestraat..............................................48 

4.4 Effecten van een knip in de Waaslandtunnel .............................................48 

4.5 Effecten van een knip t.h.v. de R1 (richting Nederland) t.h.v. Borgerhout ....48 

4.6 Conclusies ............................................................................................49 

5 Samenvatting en conclusies specifieke validatie provinciaal verkeersmodel 
Antwerpen ........................................................................................................50 

5.1 Validatie van de Scheldekruisingen ..........................................................50 

5.2 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices .....................50 

5.3 Effecten netwerkaanpassingen ................................................................51 

5.4 Conclusie .............................................................................................51 

Deel 3 – Specifieke validatie provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant .....................52 

1 Inleiding .....................................................................................................52 

2 Validatie van tellingen ...................................................................................52 

2.1 Algemeen .............................................................................................52 

2.2 Analyse tellingen ...................................................................................54 

2.2.1 E411 ter hoogte van Overijse ...........................................................57 

p. 2  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

2.2.2 E19 ter hoogte van Huizingen ...........................................................57 

2.2.3 E40 ter hoogte van Ternat ................................................................58 

2.2.4 A12 ter hoogte van Meise .................................................................58 

2.2.5 E19 ter hoogte van Zemst ................................................................58 

2.2.6 E40 ter hoogte van Sterrebeek .........................................................58 

2.2.7 E40 ter hoogte van Tienen ...............................................................59 

2.2.8 E314 ter hoogte van Aarschot ...........................................................59 

3 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices ............................60 

3.1 Algemeen overzicht van de validatietest ...................................................60 

3.2 Detailanalyse validatietest ......................................................................62 

3.3 Conclusies ............................................................................................63 

4 Effecten netwerkaanpassingen .......................................................................64 

4.1 Effecten van een knip op de Martelarenlaan ..............................................64 

4.2 Effecten van een knip op de Leuvensesteenweg (N1) bij Boortmeerbeek ......64 

4.3 Effecten van een knip van de verkeerwisselaar t.h.v. Heverlee ....................65 

4.4 Conclusies ............................................................................................65 

5 Samenvatting en conclusies specifieke validatie provinciaal verkeersmodel Vlaams-
Brabant ............................................................................................................66 

5.1 Validatie van de tellingen .......................................................................66 

5.2 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices .....................66 

5.3 Effecten netwerkaanpassingen ................................................................67 

5.4 Conclusie .............................................................................................67 

Deel 4 – Specifieke validatie provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen ....................68 

1 Inleiding .....................................................................................................68 

2 Validatie van tellingen ...................................................................................68 

2.1 Algemeen .............................................................................................68 

2.2 Analyse tellingen ...................................................................................70 

2.2.1 E17 ter hoogte van Waregem ...........................................................73 

2.2.2 E403 ter hoogte van Roeselare .........................................................73 

2.2.3 E40 ter hoogte van Loppem ..............................................................73 

2.2.4 E40 ter hoogte van Middelkerke ........................................................73 

3 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices ............................74 

3.1 Algemeen overzicht van de validatietest ...................................................74 

3.2 Detailanalyse validatietest ......................................................................75 

3.3 Conclusies ............................................................................................76 

4 Effecten netwerkaanpassingen .......................................................................77 

4.1 Effecten van een knip op de R36 (Kortrijk) ...............................................77 

p. 3  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

4.2 Effecten van een knip op de N37 tussen Roeselare en Tielt .........................77 

4.3 Effecten van een knip van de verkeerswisselaar in Loppem ........................78 

4.4 Effecten van een knip van de E403 ter hoogte van Kortrijk .........................78 

4.5 Conclusies ............................................................................................78 

5 Samenvatting en conclusies specifieke validatie provinciaal verkeersmodel West-
Vlaanderen .......................................................................................................79 

5.1 Validatie van de tellingen .......................................................................79 

5.2 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices .....................79 

5.3 Effecten netwerkaanpassingen ................................................................79 

5.4 Conclusie .............................................................................................79 

Deel 5 – Specifieke validatie provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen ....................81 

1 Inleiding .....................................................................................................81 

2 Validatie van tellingen ...................................................................................81 

2.1 Algemeen .............................................................................................81 

2.2 Analyse tellingen ...................................................................................83 

2.2.1 E40 ter hoogte van Nevele ...............................................................86 

2.2.2 E17 ter hoogte van Deinze ...............................................................86 

2.2.3 E40 ter hoogte van Wetteren ............................................................86 

2.2.4 E17 ter hoogte van Lokeren .............................................................87 

2.2.5 E34 ter hoogte van Kemzeke ............................................................87 

3 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices ............................88 

3.1 Algemeen overzicht van de validatietest ...................................................88 

3.2 Detailanalyse validatietest ......................................................................90 

3.3 Conclusies ............................................................................................91 

4 Effecten netwerkaanpassingen .......................................................................92 

4.1 Effecten van een knip op de R42 (Sint-Niklaas) .........................................92 

4.2 Effecten van een knip op de N60 ter hoogte van Zwijnaarde .......................92 

4.3 Effecten van een knip van de B401 in Gent ...............................................93 

4.4 Conclusies ............................................................................................93 

5 Samenvatting en conclusies specifieke validatie provinciaal verkeersmodel Oost-
Vlaanderen .......................................................................................................94 

5.1 Validatie van de tellingen .......................................................................94 

5.2 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices .....................94 

5.3 Effecten netwerkaanpassingen ................................................................94 

5.4 Conclusie .............................................................................................95 

Deel 6 – Specifieke validatie provinciaal verkeersmodel Limburg ................................96 

1 Inleiding .....................................................................................................96 

p. 4  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

2 Validatie van tellingen ...................................................................................96 

2.1 Algemeen .............................................................................................96 

2.2 Analyse tellingen ...................................................................................98 

2.2.1 E313 ter hoogte van Beringen ........................................................ 101 

2.2.2 E313 ter hoogte van Hasselt-West................................................... 101 

2.2.3 E314 ter hoogte van Park Midden-Limburg ....................................... 101 

2.2.4 N74 ter hoogte van Hechtel-Eksel ................................................... 102 

3 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices .......................... 103 

3.1 Algemeen overzicht van de validatietest ................................................. 103 

3.2 Detailanalyse validatietest .................................................................... 104 

3.3 Conclusies .......................................................................................... 105 

4 Effecten netwerkaanpassingen ..................................................................... 106 

4.1 Effecten van een knip op de N759 (Sint-Truiden) .................................... 106 

4.2 Effecten van een knip op de N80 tussen Sint-Truiden en Hasselt ............... 106 

4.3 Effecten van een knip van de verkeerswisselaar te Lummen ..................... 107 

4.4 Conclusies .......................................................................................... 107 

5 Samenvatting en conclusies specifieke validatie provinciaal verkeersmodel Limburg
 108 

5.1 Validatie van de tellingen ..................................................................... 108 

5.2 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices ................... 108 

5.3 Effecten netwerkaanpassingen .............................................................. 108 

5.4 Conclusie ........................................................................................... 108 

 
 

p. 5  Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

Algemene inleiding 
Dit rapport beschrijft de validatie van de basisresultaten van de provinciale 
verkeersmodellen versie 3.6.1. Deze versie van de provinciale verkeersmodellen is in de 
loop van 2011 en 2012 ontwikkeld en doorgerekend. Vervolgens is er een uitvoerige 
validatie gebeurd van de basisresultaten. 
 
De in versie 3.6.1 geïmplementeerde modeltechnische verbeteringen en de actualisatie 
van de verkeerstellingen worden in deze validatie kritisch geëvalueerd. Hierbij wordt 
nagegaan of deze aanpassingen geleid hebben tot betrouwbare en consistente 
basisresultaten. 
 
In eerste instantie is er een generieke validatie gebeurd, waarbij een aantal 
tussenresultaten onderzocht zijn en nagegaan is of deze versie van de provinciale 
verkeersmodellen voldoende valide basisresultaten opgeleverd heeft. De resultaten van 
dit generiek validatieproces komen aan bod in het eerste deel van dit rapport. 
 
Naast deze generieke validatie is er voor alle provinciale verkeersmodellen een meer 
specifieke validatie uitgevoerd. Hierbij is door middel van een aantal validatietesten 
nagegaan of de basisresultaten op een aantal belangrijke locaties betrouwbaar genoeg 
zijn. Bijkomend is onderzocht of het provinciaal verkeersmodel op een logische en 
betrouwbare wijze reageert als er bepaalde wijzigingen aan de matrices of het netwerk 
aangebracht worden. De resultaten van deze validatietesten worden besproken in de 
volgende delen van dit rapport. 
 
De figuren en tabellen waarnaar wordt verwezen in dit rapport, zijn terug te vinden in 
volgende bijlagen: 
• Bijlage 1: Generieke validatieresultaten 
• Bijlage 2: Specifieke validatieresultaten provinciaal verkeersmodel Antwerpen 
• Bijlage 3: Specifieke validatieresultaten provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant 
• Bijlage 4: Specifieke validatieresultaten provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen 
• Bijlage 5: Specifieke validatieresultaten provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen 
• Bijlage 6: Specifieke validatieresultaten provinciaal verkeersmodel Limburg 
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Deel 1 – Generieke validatie 

1 Inleiding 

In dit deel van het rapport wordt de generieke validatie van de basisresultaten van de 
provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 besproken. Deze verkeersmodellen zijn 
ontwikkeld voor de evaluatie van strategische projecten op het netwerk van hoofdwegen 
en de belangrijkste gewestwegen. Ze brengen ook het globale verplaatsingsgedrag van 
personen binnen de desbetreffende provincie van Vlaanderen in kaart voor zowel het 
privévervoer (autobestuurder en -passagier) als het openbaar vervoer op uurbasis. Een 
uitgebreidere omschrijving van de toepassingen waarvoor deze verkeersmodellen al dan 
niet gebruikt kunnen worden, vindt men in paragraaf 2.1.  
 
De ontwikkeling van strategische verkeersmodellen is een continu proces. Dankzij nieuwe 
modeltechnieken, gegevens en inzichten worden regelmatig nieuwe modelversies 
ontwikkeld. Bij de versie 3.6.1 van de provinciale verkeersmodellen zijn enkele 
verbeterde modeltechnieken  toegepast ten opzichte van de vorige versie 3.5.3(+) (zie 
paragraaf 2.4). De telgegevens die gebruikt zijn voor de kalibratie zijn verzameld voor 
het jaar 2009. Daarom is dat jaar 2009 het basisjaar van deze versie 3.6.1. Ondertussen 
zijn er meer recente verkeerstellingen beschikbaar, zeker op de snelwegen worden deze 
continu ingewonnen door het Verkeerscentrum. Maar omdat voor het openbaar vervoer 
en vooral voor De Lijn 2009 het laatste jaar is waarvoor er uitgebreide tellingen op het 
openbaar vervoer gebeurd zijn, is gekozen om voor de basistoestand van de provinciale 
verkeersmodellen 2009 als kalibratie- en basisjaar te kiezen. Het 
vervoerwijzekeuzemodel is immers een belangrijk onderdeel van het MM en hierbij wordt 
best vertrokken van consistente verkeerstellingen. 
 
Het instrumentarium van deze verkeersmodellen bestaat uit BASMAT, om de 
basismatrices op te maken, het ontwikkelmodel MM en het rekenmodel RMM. In 
paragraaf 2.1 wordt hiervan een kort overzicht gegeven. In dit deel van het rapport 
worden de basisresultaten die berekend werden door BASMAT versie 3.6.1 en MM versie 
3.6.1 gevalideerd. 
 
Het doel van deze validatie is na te gaan of de geïmplementeerde verbeteringen aan 
bepaalde modeltechnieken en de actualisatie van de verkeerstellingen hebben geleid tot 
een verbeterde modelversie die consistente resultaten geeft tussen de verschillende 
provinciale verkeersmodellen, die bovendien vergelijkbaar zijn met het tweede onderzoek 
verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG 2). Daarom zal er enerzijds een vergelijking 
worden gemaakt met het OVG 2 en zal er anderzijds worden gekeken in welke mate de 
resultaten afwijken van de resultaten van vorige versies. In hoofdstuk 3 worden de 
basisresultaten voor de basistoestand 2009 gevalideerd. Hierbij worden de resultaten 
voor de “klassieke” spitsuren onderzocht, namelijk het ochtendspitsuur 8u-9u en het 
avondspitsuur 17u-18u. Voor de basisresultaten van het toekomstscenario Business-As-
Usual 2020 (BAU 2020) zijn de validatieresultaten in hoofdstuk 4 opgenomen. 
 
Behalve de hier gerapporteerde onderdelen van het validatieproces, zijn er nog een 
aantal andere vergelijkingen en testen gebeurd die in dit rapport niet aan bod komen. 
 
In het laatste hoofdstuk van dit deel worden de belangrijkste conclusies omtrent de 
generieke validatie gebundeld.  
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2 Provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 

In dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven over een aantal aspecten van de provinciale 
verkeersmodellen die belangrijk zijn bij de interpretatie van bepaalde validatiestappen. 
In eerste instantie wordt een korte beschrijving gegeven van het modelinstrumentarium 
dat gebruikt wordt (BASMAT en MM/RMM). Vervolgens komen de mogelijkheden van de 
provinciale verkeersmodellen aan bod. Ook worden in dit hoofdstuk de belangrijkste 
aanpassingen beschreven die ingevoerd zijn in vergelijking met de vorige versie. 

2.1 Modelinstrumentarium 

Het modelinstrumentarium van de provinciale verkeersmodellen bestaat uit een 
modelstructuur waarin men drie aparte modelinstrumenten kan onderscheiden: BASMAT 
(basismatrices), MM (multimodaal (ontwikkel)model) en RMM (multimodaal rekenmodel).  
 
Zoals de naam al doet vermoeden, worden in BASMAT de basismatrices opgemaakt voor 
de basistoestand en het toekomstscenario Business-As-Usual 2020 (BAU 2020). In deze 
matrixtabel wordt voor alle relaties aangegeven hoeveel verplaatsingen er gebeuren van 
een bepaalde zone naar een andere zone. Deze basismatrices bevatten de verplaatsingen 
voor het beschouwde modeluur (7u-8u, 8u-9u, 12u-13u, 15u-16u, 16u-17u of 17u-18u). 
In de herkomst-bestemmingsmatrix (HB-matrix) voor een bepaald modeluur wordt 
onderscheid gemaakt tussen vijf motieven (werk, school, winkel, recreatief/sociaal 
bezoek en overig). Er is een uitvoerige rapportage beschikbaar van de opbouw van 
BASMAT versie 3.6.1, deze vindt men terug via de link: 
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersm
odellen/Versie3.6/N65.1 Modelopbouw BASMAT36.pdf. 
 
In MM wordt er vertrokken van de basismatrices voor de basistoestand die in BASMAT 
zijn opgemaakt. MM bestaat uit een sterk uitgebouwd vervoerwijzekeuzemodel en een 
gedetailleerd toedelingsmodel. De kalibratie van auto en openbaar vervoer enerzijds en 
van het lichte en zware vrachtwagenverkeer anderzijds zijn structurele onderdelen van 
MM. MM is dan ook geen direct rekenmodel, maar wel het instrument waarin de 
noodzakelijke evenwichten voor elk provinciaal verkeersmodel worden opgebouwd die 
men nodig heeft alvorens men een doorrekening kan uitvoeren in het kader van een 
bepaald project. De opbouw van MM versie 3.6.1 is uitvoerig beschreven in een rapport, 
dat men terugvindt via de link: 
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersm
odellen/Versie3.6/Opbouw_MM_versie3.6.1.pdf. 
 
RMM is een afgeslankte versie van MM; het is het rekenmodel dat wordt gebruikt om 
doorrekeningen uit te voeren. In RMM gebeurt er dan ook geen kalibratie en 
parametrisatie meer. RMM wordt zowel voor de basistoestand als voor het 
toekomstscenario gebruikt. De basistoestand wordt in RMM doorgerekend als een soort 
controle van de resultaten van MM. In tegenstelling tot MM kan in RMM wel een 
toekomstscenario doorgerekend worden. Hierbij wordt vertrokken van de basismatrices 
voor het toekomstscenario zoals ze in BASMAT berekend zijn. Aangezien de technieken 
en programma’s uit RMM volledig terug te vinden zijn in MM, is er voor RMM geen aparte 
rapportage opgesteld. Ook levert RMM de inputbestanden op die nodig zijn om effectief 
doorrekeningen voor projecten uit te voeren (netwerken, matrices, parameters, …). 
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2.2 Toepassingsmogelijkheden van de provinciale verkeersmodellen 

De Vlaamse provinciale verkeersmodellen zijn strategische verkeersmodellen die 
ontwikkeld zijn voor de evaluatie van strategische projecten op het netwerk van 
hoofdwegen en de belangrijkste gewestwegen. Het hoofddoel is om de verkeersstromen 
op een gemiddelde werkdag op deze assen zo goed mogelijk in beeld te brengen, alsook 
om de effecten van bepaalde infrastructurele ingrepen en bij uitbreiding andere 
beleidsmaatregelen in te schatten. 
 
De provinciale verkeersmodellen brengen de globale verplaatsingspatronen in kaart voor 
zowel het privé gemotoriseerd vervoer (personenauto- en vrachtwagenverkeer) als het 
collectief vervoer (trein, tram, bus). Door de kalibratiefase wordt voor de basistoestand 
(basisjaar 2009) een zo correct mogelijke weergave van deze toestand beoogd. Hierbij 
worden de beschikbare tellingen voor het privé en collectief vervoer verzameld en in een 
aantal teldatabanken gebundeld. Eén van de uitgevoerde validatiestappen bestaat uit een 
vergelijking van de gebruikte tellingen met de toedelingsresultaten. 
De provinciale verkeersmodellen worden vooral gebruikt om scenario’s te vergelijken. 
Het is dan ook belangrijk dat de gevoeligheid van de provinciale verkeersmodellen door 
middel van een aantal validatietesten bijkomend onderzocht wordt. Dit is gebeurd voor 
de vijf provinciaal verkeersmodel (zie deel 2 t.e.m. deel 6). 
 
In het verleden zijn de provinciale verkeersmodellen gebruikt voor diverse 
planningsstudies. Klassieke voorbeelden hiervan zijn streefbeeldstudies, Plan-MER’s, 
Project-MER’s, MOBER’s, MKBA’s, … . Bij de start van deze doorrekeningen wordt steeds 
nagegaan of de basistoestand voor het studiegebied van de studie in kwestie 
overeenstemt met bepaalde inzichten of gegevens. Indien dit noodzakelijk is en het 
Verkeerscentrum beschikt over extra gegevens, gebeurt een verfijning of aanpassing van 
het netwerk, al dan niet aangevuld met een extra kalibratie. 
 
Voor MKBA’s en allerlei milieutoepassingen zijn belastingen op dagbasis of zelfs jaarbasis 
nodig. In het verleden werden de modelresultaten van 1 of 2 spitsuren (8u-9u en/of 17u-
18u) geëxtrapoleerd naar dagbasis op basis van verkeerstellingen in het projectgebied. 
Ook werden soms generieke ophoogfactoren gebruikt die afgeleid zijn uit een 
tijdsreeksanalyse uitgevoerd op de basisresultaten van een vorige versie van de 
provinciale verkeersmodellen (versie 3.5.3). In het kader van een aantal recente 
doorrekeningen voor Plan-MER’s wordt momenteel een werkwijze uitgewerkt waarbij 
inzichten van de basisresultaten van een aantal doorrekeningen met het propagatiemodel 
PROMOVIA1 gebruikt worden om zo betrouwbaar mogelijke ophoogfactoren af te leiden 
die reproduceerbare en vergelijkbare dag(deel)totalen opleveren. Hierbij wordt steeds 
vertrokken van alle beschikbare modeluren (zes in totaal) en zo wordt de foutenmarge 
op deze dag(deel)totalen verminderd in vergelijking met de foutenmarge bij gebruik van 
individuele modeluren. 
  

1 De gedetailleerde beschrijving van dit propagatiemodel PROMOVIA wordt momenteel afgewerkt. Dit rapport 
kan in de loop van 2013 opgehaald worden via de volgende link: 
http://www.verkeerscentrum.be/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie1/Opbouw_PROMOVIA_versie1.1.
pdf of opgevraagd worden bij het Verkeerscentrum. 
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De afgelopen jaren worden er meer zogenaamde afgeleide verkeersmodellen ontwikkeld. 
Dergelijke stedelijke, gemeentelijke of regionale verkeersmodellen kunnen gebruikmaken 
van een aantal gegevens uit de provinciale verkeersmodellen: 
- Socio-demografische gegevens 
- Netwerken 
- Verplaatsingsmatrices 
- Onderdelen van het beschikbare modelinstrumentarium 
 
De provinciale verkeersmodellen zijn multimodaal en trachten ook de stromen met het 
openbaar vervoer zo goed mogelijk in beeld te brengen. In het modelinstrumentarium 
wordt dan ook veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het vervoerwijzekeuzemodel 
en het hierbij gehanteerde vraag-aanbodmechanisme. Door De Lijn zijn de provinciale 
verkeersmodellen veelvuldig ingezet voor het inschatten van het potentieel voor 
bepaalde herkomst-bestemmingsrelaties en andere studies. 

2.3 Aandachtspunten bij de interpretatie van de resultaten van 
doorrekeningen met de provinciale verkeersmodellen 

De provinciale verkeersmodellen maken gebruik van een aantal vereenvoudigingen en 
aannames. Dit wordt vertaald in een aantal modeltechnieken met hun specifieke 
eigenschappen. Bij de interpretatie van bepaalde resultaten van de provinciale 
verkeersmodellen houdt men best rekening met een aantal van deze eigenschappen die 
in deze paragraaf besproken en toegelicht worden. 

2.3.1 Statisch toedelingsmodel 

De provinciale verkeersmodellen zijn strategische verkeersmodellen met een statische 
toedeling. Dit impliceert dat de fysieke opbouw van files op een benaderende manier 
gebeurt. Een verkeersmodel met een statische toedeling zal op een plaats met congestie 
veeleer weergeven hoeveel voertuigen willen passeren (dit aantal kan hoger zijn dan de 
capaciteit), terwijl de telling aangeeft hoeveel voertuigen op dat moment kunnen 
passeren. 
 
Een statische toedeling is niet in staat om het fundamenteel diagram waar de snelheid 
(km/uur) versus de intensiteit (voertuigen per uur) uitgezet wordt (zie figuur 1), volledig 
na te bootsen. Dit fundamenteel diagram toont dat de snelheid vrij constant blijft bij lage 
intensiteiten (volle lijn in de figuur).  Wanneer de intensiteit de capaciteit C nadert, daalt 
de snelheid ( volle lijn in de figuur). Wanneer er nog meer verkeer op het wegvak 
probeert te passeren,  daalt niet enkel de snelheid, maar ook de intensiteit (stippellijn in 
de figuur). Dit fenomeen treedt op bij congestie. 
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Figuur 1: Fundamenteel snelheids-intensiteitsdiagram uit de verkeerskunde. Bron: ‘Modelling 
Transport’, Third Edition, Juan de Dios Ortuzar, Luis G. Willumsen 

In werkelijkheid zijn er dus 2 snelheden mogelijk bij een bepaalde intensiteit, namelijk de 
freeflow versus gehinderd (volle lijn versus stippellijn). Een statisch toedelingsmodel 
berekent de intensiteit in de veronderstelling dat het aantal voertuigen dat op een uur 
kan passeren op een wegvak niet wijzigt in functie van de intensiteit. Om de snelheid (en 
dus de vertraging) horend bij deze intensiteit te berekenen, maakt een statische 
toedeling gebruik van snelheids-I/C-curves (‘speed-flowcurves’). Deze curves tonen de 
snelheid als functie van de verhouding van de intensiteit tot de capaciteit. Deze curves 
verschillen naargelang het type weg, het aantal rijstroken en dergelijke. Enkele 
voorbeelden voor snelwegen worden in figuur 2 gegeven. 

 
Figuur 2: Voorbeelden van snelheids-I/C-curves die gebruikt worden in de provinciale 

verkeersmodellen. In het algemeen worden hiertoe vaak de zogenaamde BPR-curves gebruikt. 

  

= C 
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Een statisch toedelingsmodel kan het fundamenteel diagram dus niet correct weergeven, 
maar benadert dit door gebruik te maken van verschillende speed-flowcurves. Hierdoor 
kan op een bepaalde netwerklink een intensiteit voorkomen die hoger is dan de 
capaciteit. Op die manier kan wel de vertraging op die link zo correct mogelijk ingeschat 
worden. Een synoniem voor intensiteit -dat veelvuldig wordt gehanteerd in dit rapport- is 
belasting. 

2.3.2 Vereenvoudigd kruispuntmodel 

Op het onderliggend wegennet hebben kruispunten een filterend vermogen omdat de 
capaciteit van een kruispunt vaak kleiner is dan deze van de wegen errond. In een 
statisch verkeersmodel kunnen kruispunten deze filterende rol niet volledig vervullen: 
alle passerende voertuigen hebben wel degelijk een hoge verliestijd, maar kunnen wel 
passeren. Op die manier kunnen grotere verkeersvolumes in het verkeersmodel 
verschillende aansluitende kruispunten telkens zwaar belasten, waar in werkelijkheid 
door filtering bij voorgaande kruispunten verderop gelegen kruispunten minder belast 
worden.  In werkelijkheid zal het gemodelleerde verkeer ook wel op die plaats passeren, 
maar voor en na het gemodelleerde spitsuur. 
Voor bepaalde detailanalyses omtrent weefzones of kruispuntconfiguraties 
(verkeerslichtenregelingen) mogen de basisresultaten van de provinciale 
verkeersmodellen dan ook niet zonder meer gebruikt worden. Een verfijning, bijsturing of 
extra kalibratie is in dat geval aangewezen. Soms zal men, ook voor het snelwegennet, 
moeten overgaan naar een microsimulatie. 

2.3.3 Vereenvoudigde modellering van het langzaam verkeer 

De provinciale verkeersmodellen zijn multimodaal en onderscheiden niet alleen het 
gemotoriseerd privé- en collectief vervoer, maar ook het langzaam verkeer (fiets en te 
voet). In het vervoerwijzekeuzemodel wordt er geen rekening gehouden met het al dan 
niet aanwezig zijn van fiets- en voetpaden, de veiligheid van fietsers/voetgangers en 
dergelijke. De fietsers/voetgangers worden daarom ook niet toegedeeld. De provinciale 
verkeersmodellen kunnen dus, op het aandeel in de modale split na, geen gedetailleerde 
uitspraken doen op netwerkniveau voor het langzaam verkeer. 

2.3.4 Beperkt aantal motieven relevant voor gemiddelde werkdagsituatie 

De provinciale verkeersmodellen maken onderscheid tussen 5 motieven die voor een 
gemiddelde werkdag relevant zijn. Het toeristisch verkeer wordt hieronder niet gevat. De 
provinciale verkeersmodellen kunnen niet gebruikt worden voor het evalueren van 
maatregelen die een invloed uitoefenen op dit toeristisch verkeer. De provinciale 
verkeersmodellen beschikken immers niet over de juiste gegevens om het toeristisch 
verkeer in kaart te brengen. 
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2.4 Verschillen versie 3.6.1 ten opzichte van de vorige versie 3.5.3(+) 

In de loop van 2011 heeft het Verkeerscentrum beslist om de provinciale 
verkeersmodellen te actualiseren. Deze actualisatieslag is het (logische) gevolg van de 
ontwikkelingsstrategie die gevolgd wordt door het Verkeerscentrum. Hierbij tracht het 
Verkeerscentrum steeds een zo goed mogelijk modelinstrumentarium te ontwikkelen 
volgens de geldende inzichten en op basis van de beschikbare gegevens, zoals ook het 
geval was bij de vorige versie(s) 3.5.3(+) die veelvuldig gebruikt zijn voor diverse 
planningsstudies in Vlaanderen. 
De uitgevoerde actualisatie was eerder beperkt, maar wel noodzakelijk om bepaalde 
modeltechnische verbeteringen aan het modelinstrumentarium aan te brengen. Het 
kalibratiejaar werd eveneens aangepast van 2007 (in versie 3.5.3) naar 2009. Concreet 
werden de volgende elementen van de provinciale verkeersmodellen aangepast: 

- Toevoeging van beperkt aantal verkeerszones in het provinciaal verkeersmodel 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen. 

- Uitbreiding van het aantal modelperiodes van 2 (8u-9u en 17u-18u) naar 6 (7u-
8u, 8u-9u, 12u-13u, 15u-16u, 16u-17u en 17u-18u). 

- Aanpassing van het aanbod voor De Lijn in het toekomstscenario BAU 2020. 
- Beperkte verbetering van het P+R-model. 
- Verbetering van het vraagmodel, met aandacht voor de verplaatsingen die langer 

dan een uur duren. 
- Mogelijkheid tot invoeren spitsstroken. 
- Toevoeging van intern Nederlands verkeer. 

Verder is de vrachtwagenmatrix aangepast. Voor de opmaak van de vrachtwagenmatrix 
is gebruikgemaakt van het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 1.62. Dit verschilt 
van de versie die gebruikt is voor het aanreiken van de vrachtwagenmatrix van het 
provinciaal verkeersmodel versie 3.5.3+. De belangrijkste wijziging hierbij is dat er 
rekening gehouden is met de resultaten van een HB-onderzoek (herkomst-
bestemmingsonderzoek) dat het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen uitvoerde. Dit 
zorgt voor een betere modellering van de goederenstromen in en rond de haven van 
Antwerpen. 

De uitgangspunten van de prognoses voor het toekomstscenario zijn dezelfde als 
gehanteerd voor versie 3.5.3(+). Wel zijn voor het provinciaal verkeersmodel Antwerpen 
de prognoses en de geplande netwerkaanpassingen voor het stedelijk gebied Antwerpen 
extra gecontroleerd. 
 
  

2http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/v1.5_St
rategisch vrachtmodel Vlaanderen v2.2.pdf en 
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/Aanpass
ingen_vrachtmodel_versie1.6_tov_versie1.5.pdf 

p. 8 8 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

                                           

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/v1.5_Strategisch%20vrachtmodel%20Vlaanderen%20v2.2.pdf
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/v1.5_Strategisch%20vrachtmodel%20Vlaanderen%20v2.2.pdf
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/Aanpassingen_vrachtmodel_versie1.6_tov_versie1.5.pdf
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/Aanpassingen_vrachtmodel_versie1.6_tov_versie1.5.pdf


 

 

3 Generieke validatie basisresultaten basistoestand 2009 

De generieke validatie van de basisresultaten voor de basistoestand 2009 van de 
provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 bestaat uit een aantal vergelijkende 
validatiestappen. Hierbij wordt ingezoomd op een bepaalde categorie van resultaten 
afkomstig uit de verschillende deelmodules van de modelinstrumenten BASMAT en MM. 
Hierbij wordt er een vergelijking gemaakt met de overeenkomstige resultaten van vorige 
versies van de provinciale verkeersmodellen. Voor de provincies Limburg, Oost-
Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen wordt er bij deze vergelijking telkens 
vergeleken met versie 3.5.3 en versie 3.6.0. Voor de provincie Antwerpen wordt er enkel 
een vergelijking gemaakt met versie 3.5.3+. Versie 3.5.3+ is een verbeterde versie van 
versie 3.5.3. Zo werd er bij deze versie bijvoorbeeld al gebruikgemaakt van de 
verplaatsingsmatrices uit BASMAT versie 3.6. Deze versie van het provinciaal 
verkeersmodel Antwerpen is destijds ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag om 
grote multimodale projecten door te rekenen. Aangezien deze projecten een lange 
doorlooptijd hadden en deze modelversie gebruikmaakt van een aantal ontwikkelingen 
uit modelversie 3.6.0, werd er nooit een versie 3.6.0 van dit provinciaal verkeersmodel 
ontwikkeld. Daarom zal voor het provinciaal verkeersmodel Antwerpen de vergelijking 
beperkt zijn tot een vergelijking tussen modelversies 3.5.3+ en 3.6.1. Om het overzicht 
te behouden in dit rapport zal versie 3.5.3+ vanaf nu verder worden vermeld onder de 
naam ‘versie 3.5.3’. 
De generieke validatie is uitgevoerd voor de klassieke spitsuren: ochtendspits (8u-9u) en 
avondspits (17u-18u). Hierbij werd een groot aantal tabellen en ander validatiemateriaal 
opgesteld. 
De meest relevante validatiestappen worden in dit rapport besproken: 

1. Validatie van de globale verplaatsingsmatrices (zie bijlage 1.1) 
2. Validatie van de verplaatsingsmatrices volgens motief (zie bijlage 1.2) 
3. Validatie van de verplaatsingsmatrices volgens modus (zie bijlage 1.3) 
4. Validatie van de tripverdeling per afstandsklasse (zie bijlage 1.4) 
5. Validatie van de modale verdeling per afstandsklasse (zie bijlage 1.5) 
6. Validatie van de modale verdeling per tijdsklasse (zie bijlage 1.6) 
7. Validatie van de op- en afstappers openbaar vervoer (zie bijlage 1.7) 
8. Validatie van de verplaatsingsmatrices uit de deelmodules “Mode Choice 1 en 

2” en “Kalibratie” (zie bijlage 1.8) 
9. Validatie van de finale belastingen op de tellocaties (zie bijlage 1.9) 
10. Validatie van de netwerkperformanties (zie bijlage 1.10) 

 
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste bevindingen per validatiestap 
besproken. Hierbij zal telkens in het kort een inleiding van elke validatiestap worden 
gegeven met daarbij de nodige toelichting over de exacte locatie van de geraadpleegde  
in- en uitvoerbestanden doorheen het gehele modelproces. Gezien de hiërarchische 
structuur van het modelinstrument MM is het vaak onmogelijk om met één figuur te 
tonen waar een bepaald bestand zich bevindt. Vandaar dat de locatie zal worden getoond 
met daarbij een verwijzing naar de gevisualiseerde hoofdmodule. Een overzicht van deze 
hoofdmodules ziet men op de volgende figuur. 
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Figuur 3: Schematische voorstelling van MM met de verschillende deelmodules 
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3.1 Validatie van de globale verplaatsingsmatrices 

In deze eerste validatiestap worden 3 deelvalidaties uitgevoerd: 
1. Validatie van de onverrijkte synthetische verplaatsingsmatrices (berekend in 

BASMAT) t.o.v. de onverrijkte gekalibreerde verplaatsingsmatrices (berekend 
in MM) 

2. Validatie van de verrijkte synthetische verplaatsingsmatrices t.o.v. de verrijkte 
gekalibreerde verplaatsingsmatrices (beiden berekend in MM) 

3. Validatie van de ongekalibreerde vrachtwagenmatrices (berekend in het 
strategisch vrachtmodel Vlaanderen) t.o.v. de gekalibreerde 
vrachtwagenmatrices (berekend in MM) 

Hierbij worden steeds alle verplaatsingen (zowel binnen het studiegebied als daarbuiten) 
beschouwd. Voor de verschillende provincies zouden de totalen van deze 
verplaatsingsmatrices (personen- en vrachtwagens) voor een bepaalde modelversie zich 
in dezelfde grootteorde moeten bevinden gezien de wijze waarop de zonering voor de 
verschillende provinciale verkeersmodellen is opgebouwd. Echter kunnen beperkte 
afwijkingen tussen de provinciale verkeersmodellen van een bepaalde modelversie 
voorkomen door de wijze waarop het distributiemodel uit BASMAT is opgebouwd. 

3.1.1 Validatie van de onverrijkte verplaatsingsmatrices 

In deze deelvalidatie worden de synthetische verplaatsingsmatrices die (als voornaamste 
resultaat) in BASMAT berekend worden (d.w.z. onverrijkt en ongekalibreerd), vergeleken 
met de gekalibreerde verplaatsingsmatrices die in MM berekend worden (d.w.z. 
onverrijkt en gekalibreerd). Deze onverrijkte gekalibreerde verplaatsingsmatrices zijn 
berekend in de 6de hoofdmodule (kalibratie) van het modelinstrument MM (zie Figuur 3). 
Op de volgende pagina ziet men een overzicht van de deelmodules en programma’s uit 
deze 6de hoofdmodule. De onverrijkte gekalibreerde verplaatsingsmatrices zijn in het 
rood omkaderd. 
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Figuur 4: Situering van de onverrijkte gekalibreerde verplaatsingsmatrices 

De resultaten van deze deelvalidatie zijn opgenomen in tabel 1.1 en 1.2 van bijlage 1. 
Als men de totale verplaatsingen van de verschillende modelversies met elkaar vergelijkt, 
ziet men dat de aantallen van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en 
Limburg bij versie 3.6.1 iets hoger liggen dan bij versies 3.5.3 en 3.6.0. Voor de 
provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant liggen de totalen bij versie 3.6.1 dan weer 
lager dan bij versies 3.5.3 en 3.6.0. Bij de synthetische verplaatsingsmatrices zijn de 
verschillen tussen de modelversie volledig te verklaren door de wijzigingen die in 
BASMAT gebeurd zijn. Zo heeft BASMAT versie 3.6 voor MM versie 3.6.1 een andere 
parametrisatie voor het motief winkel dan in MM versie 3.6.0. MM versie 3.5.3 maakt 
gebruik van een oudere versie van BASMAT (versie 3.5). De belangrijkste aanpassingen 
in BASMAT 3.6 t.o.v. BASMAT 3.5 bestaan vooral uit een aangepast tijdstipkeuzeproces 
en de oplevering van heen- en terugmatrices ter verbetering van de OV-modellering. 
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Ook ziet men duidelijk een globale afname tussen de synthetische en gekalibreerde 
verplaatsingsmatrices. Dit treedt op bij alle modelversies en voor alle provincies. De 
reden hiervoor heeft te maken met het statisch toedelingsproces waarvan gebruik wordt 
gemaakt in de beschouwde versies van MM. Kenmerkend aan een statische toedeling is 
de toedeling van het volledige traject van een bepaalde verplaatsing. Indien een 
verplaatsing langer dan een uur duurt, betekent dit dat de volledige verplaatsing wordt 
toegedeeld in het startuur, terwijl in werkelijkheid een deel van deze verplaatsing wordt 
afgelegd in een ander uur. Dit leidt tot een algemene overschatting van de intensiteiten. 
Dankzij kalibratie wordt deze overschatting gecorrigeerd op basis van telgegevens. 
 
Een ander gevolg van een statische toedeling is de overschatting van intensiteiten in een 
congestiegevoelig gebied. Een statische toedeling gaat ervan uit dat de intensiteit stijgt 
naarmate de verkeersafwikkeling moeizamer verloopt. In werkelijkheid ziet men immers 
een daling van de intensiteit bij congestie, omdat het verkeer dan stilstaat en er op die 
manier minder auto’s per uur over een bepaald wegsegment worden afgewikkeld. 

3.1.2 Validatie van de verrijkte verplaatsingsmatrices 

Zoals in de beschrijving van het modelinstrumentarium terug te vinden is, worden (voor 
bepaalde provincies) de onverrijkte verplaatsingsmatrices in beide vervoerwijzekeuze-
modellen aangevuld met extra autoverplaatsingen. Deze modepatronen zijn de interne 
Nederlandse autoverplaatsingen binnen een gordel rond Vlaanderen. Deze 
autoverplaatsingen zijn overgenomen uit het Nederlandse verkeersmodel NRM Zuid. 
Deze extra stap is noodzakelijk om in grensgebieden (met Nederland) verkeerseffecten 
correct te beoordelen. Om die reden verschillen de in deze deelvalidatie gebruikte 
matrixtotalen van deze van de vorige deelvalidatie. Ook gebeurt er in het tweede 
vervoerwijzekeuzemodel een P+R-modellering die een zeer lichte invloed kan uitoefenen 
op het totaal aantal verplaatsingen. De verrijkte verplaatsingsmatrices vormen de 
voornaamste uitvoer van de hoofdmodules waarin de vervoerwijzekeuzes gebeuren. De 
verrijkte ongekalibreerde verplaatsingsmatrices zijn het resultaat van de 4de hoofdmodule 
(mode choice 1) van het modelinstrument MM (zie Figuur 3) en de verrijkte 
gekalibreerde verplaatsingsmatrices zijn het resultaat van de 7de hoofdmodule (mode 
choice 2) van het modelinstrument MM (zie Figuur 3).  
De tabellen 1.3 en 1.4 in bijlage 1 hebben omwille van bovenstaande redenen een hoger 
aantal totale verplaatsingen dan in de tabellen 1.1 en 1.2. Deze deelvalidatie leidt tot 
dezelfde conclusies als de vorige deelvalidatie. 

3.1.3 Validatie van de vrachtwagenmatrices 

De tabellen 1.5 en 1.6 in bijlage 1 vergelijken de synthetische vrachtwagenmatrices met 
de gekalibreerde vrachtwagenmatrices. De synthetische vrachtmatrices vormen de invoer 
van de 2de hoofdmodule (kal-vracht) van het modelinstrument MM (zie Figuur 3) en de 
gekalibreerde vrachtmatrices vormen de uitvoer van deze hoofdmodule. Hieruit blijkt dat 
er ten gevolge van de massacorrectie in de kalibratiefase een algemene stijging van het 
totaal aantal vrachtverplaatsingen voor zowel het lichte als het zware vrachtverkeer 
optreedt. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat het tijdstipkeuzemodel uit het 
strategisch vrachtmodel Vlaanderen iets te veel vrachtverkeer uit de spitsperiodes 
weghaalt ten gevolge van congestie. Dankzij de kalibratiefase in de provinciale 
verkeersmodellen wordt dit dus gecorrigeerd. 
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Over het algemeen kan voor deze validatiestap worden geconcludeerd dat er 
verklaarbare verschillen optreden als de verschillende verplaatsingsmatrices vergeleken 
worden. Ook tussen de verschillende modelversies treden er wat verschillen op. Deze zijn 
te verklaren door modeltechnische verbeteringen. 

3.2 Validatie van de verplaatsingsmatrices volgens motief 

In de tweede validatiestap gebeurt de validatie van de onverrijkte verplaatsingsmatrices 
opgesplitst per motief. Per motief worden de onverrijkte synthetische 
verplaatsingsmatrices (uit BASMAT) vergeleken met de onverrijkte gekalibreerde 
verplaatsingsmatrices (uit MM). Hierbij wordt er vertrokken van dezelfde matrices als in 
validatiestap 3.1.1. Voor deze validatiestap worden echter enkel de verplaatsingen 
beschouwd die plaatsvinden binnen het studiegebied van het beschouwde provinciaal 
verkeersmodel. 
 
In tabellen 2.1 en 2.2 zijn de verplaatsingsmatrices ingedeeld naar motief voorgesteld 
voor de ochtendspits en de avondspits. Hierbij is onderscheid gemaakt of het gaat om de 
synthetische of de gekalibreerde verplaatsingsmatrices. Deze cijfers zijn ook relatief 
voorgesteld in de tabellen 2.3 en 2.4. 
 
Uit de tabellen 2.1 en 2.3 blijkt duidelijk dat werk en school de twee belangrijkste 
motieven zijn tijdens de ochtendspits. Wel is door de kalibratie het aantal verplaatsingen 
afgenomen. Dit stemt overeen met de bevindingen uit de eerste validatiestap. 
Voor de avondspits zijn gelijkaardige tabellen opgenomen in bijlage 1 (tabel 2.2 en 2.4). 
Een verschil met de ochtendspits is dat het motief school een beduidend kleiner aandeel 
heeft. Het motief winkelen wordt dan weer aanzienlijk belangrijker tijdens de avondspits. 
Deze vaststellingen liggen volledig in de lijn der verwachtingen. 
Verder blijkt uit de tabellen 2.3 en 2.4 dat de verdeling over de motieven niet beïnvloed 
wordt door de kalibratiefase. Wel is het aandeel van het motief winkel gestegen t.o.v. de 
vorige modelversie. Dit stemt overeen met de aangepaste parameters voor dit motief in 
BASMAT. 

3.3 Validatie van de verplaatsingsmatrices volgens modus 

In de volgende validatiestap worden de onverrijkte verplaatsingsmatrices opgesplitst per 
modus gevalideerd. Per modus worden nu de onverrijkte synthetische 
verplaatsingsmatrices (uit BASMAT) vergeleken met de onverrijkte gekalibreerde 
verplaatsingsmatrices (uit MM). Hierbij wordt er vertrokken van dezelfde matrices als in 
validatiestap 3.1.2. Echter worden voor deze validatiestap enkel de verplaatsingen 
beschouwd die gerelateerd zijn aan het studiegebied van het beschouwde provinciaal 
verkeersmodel. 
 
In tabellen 3.1 en 3.2 zijn de verplaatsingsmatrices ingedeeld naar modus voorgesteld 
voor de ochtendspits en de avondspits. Hierbij is onderscheid gemaakt of het gaat om de 
synthetische of de gekalibreerde verplaatsingsmatrices. Deze cijfers zijn ook relatief 
voorgesteld in de tabellen 3.3 en 3.4. Deze tabellen stellen dus de modal split voor van 
de ochtend- en de avondspits. 
De tabel 3.1 laat net zoals in voorgaande validatiestappen zien dat de kalibratie het 
aantal verplaatsingen naar beneden haalt. De modal split zelf wordt door kalibratie 
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marginaal beïnvloed. In vergelijking met de vorige modelversies zijn er kleine 
verschuivingen in de modal split merkbaar. Op zich zijn deze verschillen echter logisch. 
 
Voor de avondspits is de vergelijking opgenomen in de tabellen 3.2 en 3.4. Net zoals in 
eerdere modelversies heeft de modus autobestuurder tijdens de avondspits een groter 
aandeel dan in de ochtendspits. En dit terwijl het omgekeerde geldt voor de modus 
passagier. Dit komt onder andere doordat het motief school in de ochtendspits veel 
zwaarder doorweegt dan in de avondspits (de meeste verplaatsingen voor het motief 
school vinden ’s avonds doorgaans plaats vlak voor het gemodelleerde avondspitsuur 
17u-18u). De globale trends tussen de gegevens binnen een modelversie blijven 
behouden voor wat de modal split betreft. 

3.4 Validatie van de tripverdeling per afstandsklasse 

In deze validatiestap worden de verplaatsingen van de autobestuurders en de 
verplaatsingen van gebruikers van het openbaar vervoer afzonderlijk geanalyseerd. Voor 
beide modi worden de verplaatsingen opgesplitst naargelang de verplaatsingsafstand. Dit 
gebeurt telkens door gebruik te maken van verschillende afstandsklassen. Deze 
validatiestap is enkel uitgevoerd voor de gekalibreerde verplaatsingsmatrices, dewelke 
overeenkomen met de verrijkte gekalibreerde verplaatsingsmatrices uit validatiestap 
3.1.2. Naast een vergelijking met de vorige versie van het provinciaal verkeersmodel, 
wordt er ook een vergelijking gemaakt met cijfers uit het tweede onderzoek 
verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG 2).  
De resultaten van deze validatiestap zijn in 4 grafieken in bijlage 1 voorgesteld. De 
eerste twee grafieken geven aan hoeveel procent van alle verplaatsingen met de modus 
bestuurder binnen een bepaalde afstandsklasse vallen. Deze grafiek is gegenereerd voor 
de ochtendspits (grafiek 4.1) en de avondspits (grafiek 4.2). De twee volgende grafieken 
zijn op gelijkaardige wijze opgebouwd, maar bevatten het percentage van alle 
verplaatsingen met de modus openbaar vervoer per afstandsklasse. Ook deze grafieken 
zijn gegenereerd voor de ochtendspits (grafiek 4.3) als de avondspits (grafiek 4.4). 
In deze grafieken worden de gegevens getoond per provincie en per modelversie. 
Daarnaast wordt ook een algemeen cijfer gegeven afkomstig uit het OVG 2. Dit algemeen 
cijfer vertegenwoordigt een daggemiddelde voor Vlaanderen. 
 
Grafieken 4.1 en 4.2 geven voor de modus autobestuurder een zeer gunstig resultaat: de 
drie modelversies komen in sterke mate overeen met het cijfer dat resulteert uit OVG 2. 
Voor de modus openbaar vervoer (grafiek 4.3 en 4.4) komen de cijfers in mindere mate 
overeen. Voor de ochtendspits lijken de drie modelversies een kleine overschatting te 
geven voor de kortere afstanden. Voor de avondspits leunen de cijfers van de drie 
modelversies dan weer dichter aan bij het OVG 2. Versie 3.6.1 lijkt hier op het eerste 
zicht het dichtst aan te leunen bij het cijfer dat resulteert uit OVG 2. Voor het openbaar 
vervoer is een vergelijking met OVG 2 niet helemaal eerlijk. OVG 2 geeft immers een 
globaal gemiddelde voor gans Vlaanderen (gebaseerd op een relatief kleine steekproef) 
en dit gemiddelde kan bepaalde uitersten verbergen. In stadsgebieden haalt het 
openbaar vervoer klassiek een hoger aandeel dan in de meer landelijke gebieden en de 
afstanden zijn dan ook vaak kleiner. In die zin is de afwijking t.o.v. OVG 2 te verklaren.  
 
Een mooi voorbeeld hiervan vormt het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant, 
waarbij omwille van het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel uitmaakt van 
het studiegebied, de korte afstandsklassen veel belangrijker zijn dan volgens het OVG 2. 
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Over het algemeen kan voor deze validatiestap worden geconcludeerd dat de 
modelresultaten sterk aansluiten bij de resultaten uit het OVG 2. Uiteraard zijn er hier en 
daar kleine afwijkingen, maar deze worden grotendeels verklaard doordat het OVG 2 een 
daggemiddelde geeft, terwijl de hier onderzochte modelresultaten een uitspraak doen 
over twee specifieke uurwaardes. 

3.5 Validatie van de modale verdeling per afstandsklasse 

Net zoals in de vorige validatiestap worden de modi autobestuurder en openbaar vervoer 
afzonderlijk behandeld. Voor beide modi zal voor elke afstandsklasse het aandeel in de 
modal split worden gegeven. Hierbij wordt er ook een vergelijking gemaakt met cijfers 
uit het OVG 2 en de vorige modelversies. Ook hier wordt vertrokken van de 
verplaatsingsmatrices die overeenkomen met de verrijkte gekalibreerde 
verplaatsingsmatrices uit validatiestap 3.1.2. 
 
Net zoals bij de vorige validatiestap, zijn de resultaten van deze validatiestap voorgesteld 
in een aantal grafieken in bijlage 1 die gegenereerd zijn op basis van de verrijkte 
gekalibreerde verplaatsingsmatrices. In de grafieken 5.1 en 5.2 worden de gegevens 
gegenereerd voor de modus autobestuurder. De grafieken 5.3 en 5.4 geven een 
gelijkaardig beeld voor de modus openbaar vervoer. Elke grafiek geeft voor de 
overeenkomstige modus weer hoe groot het aandeel is in de modal split voor een 
bepaalde afstandsklasse. De resultaten worden vergeleken voor de verschillende 
provincies met onderscheid naar de drie beschouwde modelversies. Daarnaast wordt ook 
een resultaat uit het OVG 2 weergegeven waarin een Vlaams daggemiddelde wordt 
gegeven. Een belangrijke randopmerking die hierbij moet worden gemaakt, is dat het 
OVG 2 resultaat een daggemiddelde is, terwijl de geanalyseerde modelresultaten 
uitspraken doen over twee specifieke spitsuren. Daarnaast dateren de cijfers uit het OVG 
2 van 2001 terwijl de kalibratie van het verkeersmodel gebeurde voor het jaar 2007 
(versie 3.5.3), 2008 (versie 3.6.0) en 2009 (versie 3.6.1). Het eerste decennium van 
2000 heeft een groei van de modus openbaar vervoer gekend. Dit wordt bevestigd in de 
statistieken van Eurostat3, waaruit blijkt dat het aandeel van het openbaar vervoer in de 
modal split tussen 2001 en 2009 is toegenomen met bijna 4%.  
 
Voor de modus autobestuurder (grafieken 5.1 en 5.2) is er over het algemeen een goede 
overeenkomst tussen het OVG 2 en de drie modelversies. Modelversie 3.5.3 lijkt het 
minst goed aan te sluiten bij het algemeen cijfer uit het OVG 2. In de afstandsklasse van 
95 km tot 100 km sluiten de modelresultaten het minst goed aan bij het OVG 2, maar in 
deze klasse zijn er wel niet zoveel waarnemingen in het OVG 2 opgenomen. Tussen de 
modelversies onderling komen dezelfde trends terug als men kijkt naar de relatieve 
verhoudingen tussen de provincies. 
Voor de modus openbaar vervoer (grafieken 5.3 en 5.4) lijken de modelresultaten een 
overschatting te geven t.o.v. de OVG 2 cijfers. Hiervoor is eerder al een verklaring 
gegeven (OVG 2 dateert van oudere datum dan basisjaar). Net zoals bij de modus 
bestuurder, ziet men ook dat de trends tussen de provincies onderling overeenkomen 
voor de drie beschouwde modelversies. 

3 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do 
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3.6 Validatie van de modale verdeling per tijdsklasse 

In deze validatiestap wordt voor elke provincie afzonderlijk de modale verdeling per 
tijdsklasse onderzocht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende modi: 
autobestuurder, autopassagier en OV. Deze tijdsklassen zijn gebaseerd op de 
verplaatsingstijd. Er wordt ook telkens een vergelijking gemaakt met de vorige versies 
van een bepaald provinciaal verkeersmodel. De verplaatsingsmatrices van waaruit wordt 
vertrokken voor deze validatiestap komen overeen met de verrijkte gekalibreerde 
verplaatsingsmatrices uit validatiestap 3.1.2. 
 
De grafieken (6.1 t.e.m. 6.10) voor de verschillende provincies en tijdsperiodes zijn terug 
te vinden in bijlage 1. In al deze grafieken komt telkens een gelijkaardige trend terug. Er 
zijn echter enkele provincies waar de verschillen tussen modelversies onderling groter 
zijn. De oorzaken van deze verschillen zijn van modeltechnische aard. Vanaf modelversie 
3.6.0 is er een herziening gebeurd van de “overlap”. Deze “overlap” is een 
modeltechnische eigenschap van de vraagmodellering uit BASMAT en is ingevoerd om 
rekening te houden met verplaatsingen die langer dan één uur duren. In BASMAT worden 
de zogenaamde relatiematrices op dagbasis berekend. Hierbij wordt rekening gehouden 
met een aantal parameters en kenmerken voor een gemiddelde werkdag. Vervolgens 
worden deze relatiematrices omgezet naar verplaatsingsmatrices voor ieder beschouwd 
uur. De hiervoor gebruikte tijdstipverdeling die afgeleid is uit OVG 2 (en die afhankelijk is 
van het beschouwde verplaatsingsmotief), gaat uit van het begintijdstip van de 
verplaatsing. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met de verplaatsingen waarvan 
het begintijdstip valt in het uur vóór het beschouwde uur en het eindtijdstip wel in het 
beschouwde uur valt. Om dit op te vangen wordt de zogenaamde “overlap” toegepast om 
een deel van de verplaatsingen van het uur voorafgaand aan het beschouwde uur in de 
verplaatsingsmatrix op te nemen. Hierbij wordt een overlapfactor gehanteerd die bepaalt 
hoeveel verplaatsingen vanuit een eerdere modelperiode moeten worden meegenomen 
naar de beschouwde modelperiode. In modelversie 3.5.3 genereerde deze overlap voor 
sommige provincies iets te veel verplaatsingen. Vooral in congestiegevoelige provincies 
kwam dit effect voor. Vanaf modelversie 3.6.0 is er een herziening van de overlap 
gebeurd, waardoor de resultaten verbeterden. 
 
Een tweede oorzaak van de verschillen tussen de modelversies onderling is de 
kruispuntmodellering. Tot in modelversie 3.6.0 waren zeer hoge kruispuntverliestijden 
mogelijk. Vooral in congestiegevoelige gebieden liepen de wachttijden aan de 
kruispunten soms zodanig op, dat deze onrealistische proporties aannamen. In versie 
3.6.1 is hier verbetering in gebracht, waardoor in congestiegevoelige provincies een 
duidelijke verschuiving te zien is van langere reistijden naar kortere reistijden. 
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3.7 Validatie van de op- en afstappers OV 

Deze validatiestap evalueert het aantal op- en afstappers bij het openbaar vervoer. 
Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen het aantal op- en afstappers binnen het 
studiegebied en het totaal aantal op- en afstappers op het volledige netwerk van het 
beschouwde provinciaal verkeersmodel. Telkens wordt hierbij een vergelijking gemaakt 
tussen de verschillende provincies en de verschillende versies van het provinciaal 
verkeersmodel. 
 
De gegevens die nodig zijn om deze validatiestap uit te voeren zijn tot stand gekomen 
door een herwerking van de resultaten en van de gedetailleerde rapportage van de OV-
haltes die wordt berekend in het negende programma van de 8ste hoofdmodule 
(toedelen) van het modelinstrument MM (zie Figuur 5). Op onderstaande figuur is de 
gedetailleerde rapportage van de OV-haltes in het rood omkaderd. 

 
Figuur 5: Situering van de detailrapportage van de OV-haltes 

De resultaten van deze validatiestap zijn terug te vinden in grafiek 7.1 en 7.2. De trends 
tussen provincies en modelversies zijn, ongeacht de beschouwde modelperiode, 
gelijkaardig. In modelversie 3.6.0 stijgt het aantal op- en afstappers aanzienlijk ten 
opzichte van modelversie 3.5.3. In modelversie 3.6.1 neemt het aantal op- en afstappers 
af ten opzichte van 3.6.0, maar blijven deze aantallen hoger dan in versie 3.5.3. De 
provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn hierop de uitzondering. Het aantal op- en 
afstappers binnen het studiegebied kent tussen de verschillende modelversies een 
dalende trend. Dit ligt in lijn met de verschuivingen in de modal split zoals vastgesteld in 
validatiestap 3 en de trends uit validatiestap 1. 
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3.8 Validatie van de verplaatsingsmatrices uit de deelmodules “Mode Choice 1 
en 2” en “Kalibratie” 

De kern van het MM wordt gevormd door de deelmodules vervoerwijzekeuze (Mode 
Choice 1 en 2) en kalibratie personenverkeer (Kalibratie). Het gaat hierbij om de 
deelmodules met uitvoeringscode 4, 6 en 7 in Figuur 3, die de structuur van MM 
schematisch voorstelt. 
 
In deze validatiestap worden de verplaatsingsmatrices, die in de bovenvermelde 
deelmodules berekend worden, toegedeeld. De resultaten hiervan worden onderling 
vergeleken en gevalideerd. Meer in detail worden voor de ochtendspits en avondspits de 
volgende toedelingen uitgevoerd: 

1. Toedeling van de (synthetische) verplaatsingsmatrices die het resultaat zijn 
van de hoofdmodule “MODE CHOICE 1”. In het vervolg van dit rapport worden 
deze toedelingsresultaten verkort benoemd als “synthetisch”. 

2. Toedeling van de gekalibreerde verplaatsingsmatrices die het resultaat zijn 
van de hoofdmodule “KALIBRATIE”. Het gaat hierbij om de 
verplaatsingsmatrices die de input vormen van de hoofdmodule “MODE 
CHOICE 2”, verkort geeft dit “gekalibreerd”. 

3. Toedeling van de finale verplaatsingsmatrices die het resultaat zijn van de 
hoofdmodule “MODE CHOICE 2”. Verkort wordt dit voorgesteld als “finaal”. 

 
Voor de ochtendspits en avondspits worden in bijlage 1 een aantal verschilfiguren in 
hoofdstuk 8 opgenomen. Belangrijk bij de interpretatie van deze figuren is het maken 
van een onderscheid tussen studiegebied en niet-studiegebied. Het niet-studiegebied 
bestaat uit een (beperkt) invloedsgebied en een (groot) buitengebied. Hier worden de 
verplaatsingen minder gedetailleerd gemodelleerd, waardoor de verschillen groter 
kunnen zijn. Het studiegebied van een bepaald provinciaal verkeersmodel is 
logischerwijze gelijk aan de beschouwde provincie (m.u.v. het provinciaal verkeersmodel 
Vlaams-Brabant, waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook tot het studiegebied 
behoort). Vandaar dat de provinciegrenzen telkens zijn weergegeven op de figuren 
zodanig dat men zich voor de interpretatie kan focussen op het gebied binnen de grenzen 
van de beschouwde provincie. 
 
Voor iedere beschouwde periode en provinciaal verkeersmodel worden 3 verschilfiguren 
opgenomen: 

1. Verschil van gekalibreerd t.o.v. synthetisch 
2. Verschil van finaal t.o.v. synthetisch 
3. Verschil van finaal t.o.v. gekalibreerd 

 
De typische verschillen die men ziet op de figuren van deze validatiestap zijn toe te 
wijzen aan twee belangrijke kenmerken van het modelinstrumentarium: 

- Statische toedeling 
- Kalibratie met opname van verkeerstellingen die gelegen zijn in congestiegebied 

 
Zoals beschreven bij validatiestap 1 leidt een statische toedeling typisch tot een globale 
afname van de belastingen wanneer men kalibreert. Wanneer men de figuren met de 
verschillen tussen de toedeling na kalibratie en de toedeling na eerste vervoerwijzekeuze 
bekijkt, ziet men dat er globaal gezien een afname is van de belastingen (meer afnames 
dan toenames).   
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Het kalibratieproces zelf kan in principe resulteren in twee soorten verschuivingen: 
- Verschuivingen in de routekeuze, wanneer de waargenomen routes blijken af te 

wijken van de synthetische routes 
- Verschuivingen in vervoerwijzekeuze 

 
De verschuiving in routekeuze is te zien in de figuren waarin de toedelingen gebaseerd 
op de synthetische verplaatsingsmatrices vergeleken worden met de toedelingen 
gebaseerd op gekalibreerde of finale verplaatsingsmatrices. Men ziet voor dit specifiek 
effect een toename van de linkbelasting voor de links die deel uitmaken van een 
bepaalde route, terwijl er een afname van de linkbelasting plaatsvindt voor de links die 
deel uitmaken van de alternatieve route. Dit effect leidt tot pure verschuivingen en 
verandert op zich niets aan het totaal aantal toegedeelde verplaatsingen. 
 
De verschuivingen in vervoerwijzekeuze ten gevolge van de kalibratie zijn pas zichtbaar 
na de hoofdmodule “MODE CHOICE 2”, aangezien in deze deelmodule de 
correctiefactoren worden toegepast die afgeleid worden in het kalibratieproces. Dit effect 
is dan ook ten volle waarneembaar op de figuren waar de toedelingen met de finale 
verplaatsingsmatrices vergeleken worden met de toedelingen met de gekalibreerde 
verplaatsingsmatrices. Aangezien bij de provinciale verkeersmodellen de waargenomen 
OV-intensiteiten duidelijk hoger zijn dan de synthetische, ziet men in deze figuren 
afnames bij het aantal verplaatsingen van de andere vervoerwijzen. Ook is duidelijk te 
zien dat er een sterkere afname is bij de linkbelastingen in congestiegebied. Dit is een 
typisch effect dat te wijten is aan het kalibratieproces. 

3.9 Validatie van de finale belastingen op de tellocaties 

Deze validatiestap zou men ook kunnen omschrijven als de validatie van het 
kalibratieproces. De finale resultaten op netwerkniveau (zie Figuur 3: resultaten van de 
8ste hoofdmodule “toedelen” van het modelinstrument MM) worden hierbij vergeleken 
met de verkeerstellingen die gebruikt zijn bij de kalibratie. Gelet op de eerder besproken 
doelstellingen van de provinciale verkeersmodellen is deze validatiestap enkel generiek 
uitgevoerd. Dit betekent dat hierbij niet ingezoomd is op individuele netwerkschakels, 
maar dat er een globale beoordeling gebeurt van het kalibratieproces. Indien men toch 
zou inzoomen op bepaalde individuele schakels, zijn er zeker afwijkingen mogelijk tussen 
de finale belasting en het getelde verkeersvolume. De verklaring hiervoor moet gezocht 
worden in een aantal, eerder vermelde, kenmerken van de provinciale verkeersmodellen: 

- Voor de provinciale verkeersmodellen wordt een statische toedeling gebruikt. Dit 
betekent dat de fysieke opbouw van files op een meer benaderende manier wordt 
weergegeven (zie paragraaf 2.3.1). Een verkeersmodel met een statische 
toedeling zal op een plaats met congestie veeleer weergeven hoeveel voertuigen 
willen passeren (dit aantal kan hoger zijn dan de capaciteit), terwijl de telling 
aangeeft hoeveel voertuigen op dat moment kunnen passeren. Dit zorgt ervoor 
dat het verkeersmodel op congestiegevoelige plaatsen hogere belastingen 
aangeeft dan de getelde verkeersintensiteiten. In werkelijkheid zal het 
gemodelleerde verkeer ook wel op die plaats passeren, maar voor en na het 
gemodelleerde spitsuur. Voor strategische doeleinden is het belangrijker om 
vooral de vraag zo correct mogelijk voor te stellen, eerder dan de effectieve 
afwikkeling. 
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- Grote verkeersvolumes kunnen in het verkeersmodel verschillende aansluitende 
kruispunten telkens zwaar belasten, waar in werkelijkheid door filtering bij 
voorgaande kruispunten verderop gelegen kruispunten minder belast worden (zie 
paragraaf 2.3.2). Opnieuw zal in werkelijkheid het verwachte verkeersvolume ook 
wel op die plaats passeren, maar voor en na het gemodelleerde spitsuur. 

- De in versie 3.6.1 gebruikte teldatabank is samengesteld uit een aantal andere 
databanken die een verschillende herkomst hebben. Dit is zo historisch gegroeid 
en momenteel gebeurt enkel voor de snelwegen een centrale opslag van de 
telgegevens bij het Verkeerscentrum. Dit kan aanleiding geven tot conflicterende 
tellingen waardoor de kalibratie op individuele locaties niet zo goed lukt. 

 
Een maat om de kwaliteit van het kalibratieproces te bepalen en na te gaan of de 
resultaten op netwerkniveau goed overeenstemmen met de gebruikte verkeerstellingen, 
is de GEH-statistiek4. Deze statistiek wordt vooral gebruikt door Angelsaksische 
instanties die actief zijn in het domein van de verkeersmodellen. Over het algemeen 
wordt beschouwd dat een GEH-waarde kleiner of gelijk aan 5 betekent dat de door het 
verkeersmodel berekende belasting goed overeenkomt met de geobserveerde intensiteit 
(verkeerstelling). Een GEH-waarde tussen 5 en 10 wordt beschouwd als een 
waarschuwing, waarbij er wordt vanuit gegaan dat er een middelmatige afwijking is 
tussen de belasting van een bepaalde netwerkschakel en de overeenkomstige 
waargenomen intensiteit. Soms kan dit normaal zijn omwille van bepaalde 
modeltechnische redenen, aannames, … . Een GEH-waarde boven 10 geeft een indicatie 
dat er iets mis kan zijn met de kwaliteit van de verkeerstelling of dat andere 
modeltechnische problemen de afwijking veroorzaken. 
 
De GEH-waarde wordt als volgt berekend: 
 

𝐺𝐸𝐻 = �
2  (belasting − telling)2

(belasting + telling)
 

 
In bijlage 1 is in grafiek 9.1 en 9.2 het resultaat van deze berekening voorgesteld voor 
de personenwagens, gelijkaardige grafieken bestaan ook voor het openbaar vervoer 
(grafiek 9.3 en 9.4). In de wetenschappelijke literatuur wordt vaak het 
standaardcriterium gehanteerd dat voor een statisch verkeersmodel 85% van de 
tellocaties een GEH-waarde moet vertonen van niet meer dan 5 om van een goed fittend 
verkeersmodel te kunnen spreken. Hierbij wordt echter de strikte randvoorwaarde 
opgelegd aan de verkeerstellingen dat deze intelligente, volledige cordons vormen die 
onderling een consistente telset vormen (i.e. gelijktijdig geteld). Het UK Highway Agency 
heeft in het verleden een aantal verkeersmodellen met behulp van deze strenge 
voorwaarden beoordeeld. Hiervan voldoet bijna 50% niet aan deze validatietest, hoewel 
ze wel succesvol ingezet worden voor allerlei toepassingen. 
 
  

4 Voor meer informatie i.v.m. GEH-statistiek: 
http://www.persona.uk.com/ashton/Core_docs/New/D54.pdf 
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Uit de grafieken 9.1 t.e.m. 9.4 blijkt dat de provinciale verkeersmodellen het strenge 
criterium niet halen. Als de volgende groep meegeteld wordt (dit is een GEH-waarde 
kleiner dan 10), dan wordt de 85 %-grens meestal wel gehaald. Bovendien zijn de 
resultaten voor het openbaar vervoer iets beter dan voor het autoverkeer. 
De verklaring van bovenstaande resultaten moet gezocht worden in een aantal 
eigenschappen van de provinciale verkeersmodellen: 

- De gebruikte verkeerstellingen voor het gemotoriseerd verkeer vormen geen 
(gesloten) cordons. De GEH-statistiek veronderstelt dat de voor de kalibratie 
gebruikte verkeerstellingen gesitueerd zijn op alle toegangswegen van de 
belangrijkste steden. Hierbij wordt toegangsweg zeer ruim genomen: alle wegen, 
ook de kleinste, waarlangs er verkeer een stad binnen kan rijden moet geteld 
worden. Door het dichte wegennet in Vlaanderen vergt het verzamelen van 
dergelijke volledige cordontellingen zeer veel inspanning. Omdat de provinciale 
verkeersmodellen als doel hebben om de verkeersstromen op de snelwegen en de 
grote gewestwegen in kaart te brengen, is er in eerste instantie gefocust is op 
dataverzameling langs snelwegen en gewestwegen en niet op cordontellingen. 

- Voor het openbaar vervoer is de situatie anders aangezien De Lijn wel gerichte 
cordontellingen uitgevoerd heeft. Hierbij worden vooral gesloten cordons rond de 
belangrijkste steden en gemeenten in Vlaanderen beschouwd. Dit verklaart de iets 
betere score op dit criterium voor de kalibratie van het openbaar vervoer. 

- Een groot deel van de gebruikte verkeerstellingen is gesitueerd op de op- en 
afritten van de snelwegen en de belasting hiervan kan variëren van dag tot dag. 
Voor de kalibratie wordt er een gemiddelde berekend over verschillende dagen. 
Op sommige plaatsen wordt dit gemiddeld aantal voertuigen op geen enkele dag 
werkelijk geteld. Soms wordt dit in andere verkeersmodellen opgevangen door in 
het kalibratieproces niet alleen rekening te houden met het gemiddelde, maar ook 
met de spreiding hierrond. De software die gebruikt wordt voor de provinciale 
verkeersmodellen laat dit echter niet toe. 

- Zoals reeds eerder enkele keren vermeld, wordt er in de provinciale 
verkeersmodellen een statische toedeling gehanteerd. Het gevolg hiervan kan zijn 
dat er in congestiegevoelige gebieden een grote afwijking bestaat tussen de 
observaties (tellingen) en de finale belastingen. Dit is normaal omdat een statisch 
verkeersmodel de verkeersvraag geeft gedurende een bepaalde periode. In 
werkelijkheid zal een hoofdweg in congestiestoestand een redelijk lage intensiteit 
kennen doordat het verkeer wordt belemmerd door de congestie. Op dat moment 
zal een statisch verkeersmodel een grote afwijking vertonen van de telling omdat 
de vraag hoger is dan het aanbod (capaciteit). Hierbij aansluitend zorgt het 
ontbreken van een filterend effect van een knelpunt ervoor dat ook op locaties 
stroomafwaarts van dit knelpunt dezelfde afwijkingen optreden als op het 
knelpunt zelf. Deze afwijking wordt als het ware gepropageerd en hierdoor zakt de 
totale afwijking sneller onder de gehanteerde drempel van 85 %. In sommige 
landen worden dergelijke verkeerstellingen soms weggelaten bij de kalibratie 
en/of bij het evalueren van het criterium. Dit is hier (bewust) niet gebeurd. 
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In Nederlandse pragmatische modelvoering wordt een andere test veelvuldig gebruikt, 
met name de T-test. Deze test sluit nauw aan bij andere hypothesetesten die aangeven 
of twee waardes significant van elkaar verschillen. Een gelijkaardige significantievlag 
wordt meestal ook gebruikt om voor individuele netwerkschakels na te gaan of een 
afwijking significant is of niet. Hierbij wordt de zogenaamde T-waarde of vlag als volgt 
berekend: 
 

𝑇 =  ln �
 (belasting − telling)2

telling
� 

 
Voor deze T-test wordt vaak een dubbel criterium gehanteerd: 80 % van de T-waardes 
moet een waarde hebben die kleiner is dan 3,5 en 95 % een waarde kleiner dan 4,5. De 
grenswaarde van 4,5 wordt ook vaak gehanteerd om te bepalen of er sprake is van een 
relevante afwijking. Hierbij kan wel opgemerkt worden dat de grenswaarde soms hoger 
genomen wordt, nl. 5,5 i.p.v. 4,5. 
De verdeling van de T-waardes voor het autoverkeer en het openbaar vervoer zijn voor 
ieder provinciaal verkeersmodel voorgesteld in de grafieken 9.5 t.e.m. 9.14. Hierbij is de 
verdeling niet alleen voorgesteld voor de huidige versie 3.6.1, maar ook voor de 
voorgaande versie(s). 
Voor de verschillende provinciale verkeersmodellen levert deze test de volgende 
resultaten op. 

- Limburg: 
o Globaal gezien worden de bovenvermelde criteria niet gehaald. Deze test 

levert dus analoge resultaten op als de vorige test gebaseerd op de GEH-
waardes. Wel is het beeld minder uitgesproken. 

o Als vergeleken wordt met de voorgaande versies is de verdeling voor het 
autoverkeer niet zo sterk veranderd. Dit geldt echter niet voor het 
openbaar vervoer, maar versie 3.6.1 scoort wel beter dan versie 3.6.0. 

- Oost-Vlaanderen: 
o Ook voor dit provinciaal verkeersmodel worden de criteria niet gehaald. De 

provincie kent ook een zekere congestie (vooral richting Brussel en 
Antwerpen). Bovendien was in 2009 het meetnet op de snelwegen in deze 
provincie nog niet afgewerkt. 

o Een vergelijking met de vorige versies toont aan dat versie 3.6.1 globaal 
genomen net iets beter scoort dan de vorige versies. 

- Vlaams-Brabant: 
o Voor het autoverkeer levert deze test dezelfde conclusie op als de 

voorgaande test gebaseerd op de GEH-waardes. Wel is de situatie voor het 
openbaar vervoer goed, al wordt het strenge criterium niet gehaald. De 
minder goede score voor het autoverkeer in Vlaams-Brabant wordt 
verklaard door de zware congestie in deze provincie. Bovendien was in 
2009 het meetnet op de snelwegen in deze provincie nog in volle opbouw. 

o Als vergeleken wordt met de vorige versies, kan geconcludeerd worden dat 
versie 3.6.1 globaal wel iets beter scoort dan de vorige versies. 

- West-Vlaanderen: 
o Dit provinciaal verkeersmodel haalt de beste score. Het ontbreken van 

structurele congestie zal hier wellicht niet vreemd aan zijn. Wel worden de 
criteria niet altijd gehaald. 
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o In vergelijking met de vorige versies is er voor het autoverkeer een 
gevoelige verbetering in versie 3.6.1. Voor het openbaar vervoer is dat niet 
zo, maar de score is zoals gezegd toch goed. 

- Antwerpen: 
o Omwille van de (zware) congestie in het provinciaal verkeersmodel 

Antwerpen worden de criteria niet gehaald. Deze test leidt tot een 
gelijkaardige conclusie als de test gebaseerd op de GEH-waardes, maar de 
verklaring hiervoor is logisch. 

o Ten opzichte van de vorige versie is er wel een gevoelige verbetering. 
 
Uit deze validatiestap blijkt vooral dat de wijzigingen die in versie 3.6.1 aangebracht zijn 
aan de provinciale verkeersmodellen resulteren in betere scores voor bepaalde testen en 
criteria die gehanteerd worden om de kalibratieresultaten te beoordelen. De strenge 
criteria worden echter vaak niet gehaald, noch voor de GEH-waarde als voor de T-test. 
Hiervoor bestaan een aantal verklaringen die ofwel modeltechnisch van aard zijn ofwel 
gerelateerd zijn aan de manier waarop bepaalde verkeerstellingen opgenomen zijn in de 
teldatabanken. Een aantal verklarende kenmerken van het modelinstrumentarium zijn 
reeds eerder vermeld, zoals de gebruikte statische toedeling en het vereenvoudigd 
kruispuntmodel. Verder is er nog de in de vraagmodellering gebruikte tijdstipverdeling 
die afgeleid is van het OVG 2 en die rekening houdt met vrij geconcentreerde 
spitsperiodes, terwijl de afgelopen jaren de spitsperiodes breder worden. Hierdoor zijn de 
in BASMAT berekende verplaatsingsmatrices eerder aan de hoge kant, het is evident dat 
dit gegeven ook het kalibratieproces beïnvloedt. Tenslotte zorgt de aanwezige congestie 
in een aantal provinciale verkeersmodellen er ook voor dat op bepaalde tellocaties niet de 
vraag geteld wordt, maar eerder de afwikkelingscapaciteit gedurende de periode in 
kwestie. Dit is voor een strategisch verkeersmodel moeilijk om dit correct te modelleren. 
Bij de berekening van bovenstaande testen zijn alle gebruikte verkeerstellingen 
opgenomen, maar het is evident dat er correlatie is tussen een aantal verkeerstellingen. 
Soms wordt ervoor geopteerd om deze verkeerstellingen niet op te nemen bij de 
berekening van de testen in kwestie. Bij deze validatie is hier niet voor gekozen, omdat 
de gebruikte teldatabanken geen gesloten cordon vormen. 
 
Als rekening wordt gehouden met deze elementen, toont de validatie van het 
kalibratieproces aan dat, behoudens bepaalde lokale fouten, dit proces goed verlopen is. 
Ook blijkt duidelijk dat versie 3.6.1 gevoelig beter scoort dan de vorige versies. 
Bovendien zal als er voor een project of studie doorrekeningen gebeuren, steeds verder 
ingezoomd worden op het studiegebied van het project of studie in kwestie en zullen de 
beschikbare basisresultaten in dit gebied kritisch onderzocht en gevalideerd worden. 
Indien dit noodzakelijk is en het Verkeerscentrum over extra gegevens beschikt, gebeurt 
een verfijning of aanpassing van het netwerk, al dan niet aangevuld met een extra 
kalibratie. 
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3.10 Validatie van de netwerkperformanties 

Deze laatste generieke validatiestap geeft voor drie groepen van linktypes aan hoeveel 
kilometers en reisminuten er volgens de modelresultaten werden gepresteerd door 
personenwagens, zwaar vrachtverkeer en licht vrachtverkeer. Hierbij wordt er telkens 
een vergelijking gemaakt met de vorige versies van de provinciale verkeersmodellen. 
 
De netwerkperformanties worden berekend in het de 8ste hoofdmodule (toedelen) van het 
modelinstrument MM (zie Figuur 3). Op onderstaande figuur is het programma waarin de 
netwerkperformanties worden berekend, omkaderd in het rood. 
 

 
Figuur 6: Situering van het programma waarin de netwerkperformanties worden berekend 

Het programma waarin de netwerkperformanties worden berekend, voert de 
berekeningen uit voor het hele modelnetwerk. Aangezien voor deze validatiestap enkel 
de netwerklinks binnen het studiegebied worden beschouwd, werd een gemodificeerde 
versie van dit programma doorlopen om te komen tot de gewenste resultaten. 
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De netwerkperformanties geven aan hoeveel reistijd of reisafstand er in totaal is afgelegd 
voor alle personenwagens, lichte- en zware vrachtwagens binnen het studiegebied van 
een bepaalde provincie gedurende het beschouwde modeluur. Hierbij wordt de reistijd 
berekend als de som van volgende elementen: 

1. Reistijden rekening houdend met de verzadigingsgraad van de wegen 
2. Verliestijd aan de kruispunten 
3. Bijkomende verliestijd bij weefzones 

 
Verder is er telkens een onderscheid gemaakt naar de volgende wegcategorieën: 

1. Hoofdwegen en op- en afrittencomplexen (linktypes 1 en 2) 
2. Gewestwegen (linktypes 3 t.e.m. 6) 
3. Kleine en lokale wegen (linktypes 7 en 8) 

 
Bijlage 1 bevat de tabellen met de netwerkperformanties (tabel 10.1 t.e.m. 10.10). Voor 
elke provincie en modeluur zijn er volgende gegevens beschikbaar: 

1. Absolute afgelegde afstanden voor de modelversies 3.5.3, 3.6.0 en 3.6.1 
2. Absolute reistijden voor de modelversies 3.5.3, 3.6.0 en 3.6.1 
3. Aantal netwerklinks voor de modelversies 3.5.3, 3.6.0 en 3.6.1 
4. Relatieve afstanden voor modelversies 3.6.0 en 3.6.1 ten opzichte van 

modelversie 3.5.3 
5. Relatieve reistijden voor modelversies 3.6.0 en 3.6.1 ten opzichte van 

modelversie 3.5.3 
 

 
Een algemene trend is dat de drukte (uitgedrukt in totale reistijd) toeneemt op het 
onderliggend wegennet in versie 3.6.1 t.o.v. versie 3.5.3. Wat de gepresteerde afstand 
betreft, is het beeld niet zo eenduidig. In de provincies met weinig tot geen congestie is 
er een stijging van de voertuigprestaties op het hoofdwegennet. Dit is niet het geval voor 
Vlaams-Brabant en Antwerpen, maar hier bevatten, door de aangepaste 
vraagmodellering, de verplaatsingsmatrices minder verplaatsingen dan in de vorige 
versie(s). 
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4 Generieke validatie basisresultaten toekomstscenario BAU 
2020 

De generieke validatie van de basisresultaten voor het toekomstscenario BAU 2020 van 
de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 bestaat uit een relevante selectie van de 
validatiestappen die in hoofdstuk 3 werden uitgevoerd. Hierbij wordt er vaak een 
vergelijking gemaakt met de basisresultaten voor de basistoestand 2009 van de 
provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1. Deze generieke validatie is uitgevoerd voor de 
klassieke spitsuren: ochtendspits (8u–9u) en avondspits (17u–18u). 
 
Volgende validatiestappen werden uitgevoerd: 

1. Globale verplaatsingsmatrices (zie bijlage 1.11) 
2. Tripverdeling per afstandsklasse (zie bijlage 1.12) 
3. Netwerkperformanties (zie bijlage 1.13) 

 
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste bevindingen per validatiestap 
besproken. 

4.1 Validatie van de globale verplaatsingsmatrices 

In deze eerste validatiestap worden 3 deelvalidaties uitgevoerd: 
1. Validatie van de onverrijkte synthetische verplaatsingsmatrices (berekend in 

BASMAT) t.o.v. de onverrijkte gecorrigeerde verplaatsingsmatrices (berekend in 
RMM) 

2. Validatie van de verrijkte synthetische verplaatsingsmatrices t.o.v. de verrijkte 
gecorrigeerde verplaatsingsmatrices (beiden berekend in RMM) 

3. Validatie van de gekalibreerde vrachtwagenmatrices voor de basistoestand 2009 
t.o.v. de gecorrigeerde vrachtwagenmatrices voor het toekomstscenario BAU 
2020 

Hierbij worden steeds alle verplaatsingen (zowel binnen het studiegebied als daarbuiten) 
beschouwd. Voor de verschillende provincies zouden de totalen van deze 
verplaatsingsmatrices (personen- en vrachtwagens) voor een bepaalde modelversie zich 
in dezelfde grootteorde moeten bevinden gezien de wijze waarop de zonering voor de 
verschillende provinciale verkeersmodellen is opgebouwd. Echter kunnen beperkte 
afwijkingen tussen de provinciale verkeersmodellen van een bepaalde modelversie 
voorkomen door de wijze waarop het distributiemodel uit BASMAT is opgebouwd. 

4.1.1 Validatie van de onverrijkte verplaatsingsmatrices 

In deze deelvalidatie worden de verplaatsingsmatrices die in BASMAT berekend worden 
(d.w.z. onverrijkt en niet gecorrigeerde), vergeleken met de gecorrigeerde 
verplaatsingsmatrices (d.w.z. onverrijkt en gecorrigeerd). Voor de basistoestand 2009 
vormen de onverrijkte en gecorrigeerde matrices het voornaamste resultaat van de 6de 
hoofdmodule van het modelinstrument MM (zie Figuur 3). Voor het toekomstscenario 
BAU 2020 worden de onverrijkte en gecorrigeerde verplaatsingsmatrices in BASMAT 
berekend. 
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De resultaten van deze deelvalidatie zijn opgenomen in tabel 11.1 en 11.2 van bijlage 1. 
Als men de totale verplaatsingen van de verschillende provincies met elkaar vergelijkt, 
ziet men dat de groei in het toekomstscenario BAU 2020 t.o.v. de basistoestand 2009 in 
dezelfde grootteorde blijft (9 à 10 procent). Zowel in de ochtend- als de avondspits ziet 
men dat de groei na kalibratie iets hoger is dan de groei bij de synthetische matrices (tot 
één procent extra). Ook is de groei in de avondspits iets groter dan de groei in de 
ochtendspits (tot één procent extra). 

4.1.2 Validatie van de verrijkte verplaatsingsmatrices 

Zoals in de beschrijving van het modelinstrumentarium terug te vinden is, worden (voor 
bepaalde provincies) de onverrijkte verplaatsingsmatrices in de vervoerwijzekeuze-
modellen aangevuld met extra autoverplaatsingen. Deze modepatronen zijn de interne 
Nederlandse autoverplaatsingen binnen een gordel rond Vlaanderen. Deze 
autoverplaatsingen zijn overgenomen uit het Nederlandse verkeersmodel NRM Zuid. 
Deze extra stap is noodzakelijk om in grensgebieden (met Nederland) verkeerseffecten 
correct te beoordelen. Om die reden verschillen de in deze deelvalidatie gebruikte 
matrixtotalen van deze van de vorige deelvalidatie. Ook gebeurt er in het 
vervoerwijzekeuzemodel een P+R-modellering die een zeer lichte invloed kan uitoefenen 
op het totaal aantal verplaatsingen. Voor de basistoestand 2009 is er bij deze 
validatiestap vertrokken van de verrijkte en gekalibreerde resultaatsmatrices uit de 7de 
hoofdmodule (mode choice 2) van het modelinstrument MM (zie Figuur 3). Voor het 
toekomstscenario BAU 2020 is er vertrokken van analoge resultaten uit een analoog 
proces uit het modelinstrument RMM. 
De tabel 11.3 in bijlage 1 (verrijkte gecorrigeerde matrix) heeft omwille van 
bovenstaande redenen een hoger aantal totale verplaatsingen dan in tabel 11.1 
(onverrijkte gecorrigeerde matrix). Ook hier ligt de groei van het toekomstscenario BAU 
2020 t.o.v. de basistoestand 2009 in dezelfde grootteorde (9 à 10 procent voor de 
ochtendspits, 11 à 12 procent voor de avondspits). De relatieve groei van het 
toekomstscenario BAU 2020 t.o.v. de basistoestand 2009 bevindt zich voor elke provincie 
tussen de groei die werd berekend uit de synthetische onverrijkte matrices en de groei 
die werd berekend uit de gecorrigeerde onverrijkte matrices. 

4.1.3 Validatie van de vrachtwagenmatrices 

De tabellen 11.4 en 11.5 in bijlage 1 vergelijken de gecorrigeerde vrachtwagenmatrices 
voor de basistoestand 2009 en het toekomstscenario BAU 2020. De gecorrigeerde 
vrachtwagenmatrices voor de basistoestand 2009 zijn het resultaat van de 2de 
hoofdmodule (kal-vracht) van het modelinstrument MM. De gecorrigeerde 
vrachtwagenmatrices voor het toekomstscenario BAU 2020 zijn berekend in het 
strategisch vrachtmodel Vlaanderen. Voor alle provincies ziet men in de tabellen voor de 
ochtend- en avondspits een relatieve stijging in de BAU 2020 t.o.v. de basistoestand 
2009. Op provincie Antwerpen na is deze relatieve stijging voor de verschillende 
provincies ongeveer even groot in zowel de ochtend- als de avondspits. 
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Dit verschil is te vinden in het feit dat er voor het provinciaal verkeersmodel Antwerpen 
een beperkte verbetering werd geïmplementeerd bij het berekenen van de 
vrachtwagenmatrices voor het toekomstscenario (op vraag van het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen (GHA)). Hierbij werden specifieke verbeteringen voor het 
vrachtverkeer van en naar het havengebied aangebracht. Het gevolg is dan ook dat men 
de groeigegevens voor Antwerpen niet mag vergelijken met de groeigegevens van de 
andere provincies. Voor de andere provincies ziet men voor de ochtendspits een lagere 
groei (37% groei van het totale vrachtverkeer in Antwerpen t.o.v. 24 à 26% groei van 
het totale vrachtverkeer in de overige provincies). Voor de avondspits geldt het 
omgekeerde: de groei voor het totale vrachtverkeer zoals berekend voor Antwerpen is 
beduidend minder groot als voor de andere provincies (21% groei van het totale 
vrachtverkeer in Antwerpen t.o.v. 48 à 51% groei van het totale vrachtverkeer in de 
overige provincies). 

4.2 Validatie van de tripverdeling per afstandsklasse 

In deze validatiestap worden de verplaatsingen van de autobestuurders en de 
verplaatsingen van gebruikers van het openbaar vervoer afzonderlijk geanalyseerd. Voor 
beide modi worden de verplaatsingen opgesplitst naargelang de verplaatsingsafstand. Dit 
gebeurt telkens door gebruik te maken van verschillende afstandsklassen. De resultaten 
van deze validatiestap worden getoond in grafieken in bijlage 1 die gegenereerd zijn op 
basis van de finale modelresultaten. De eerste twee grafieken geven aan hoeveel procent 
van alle verplaatsingen met de modus bestuurder binnen een bepaalde afstandsklasse 
vallen. Deze grafiek is gegenereerd voor de ochtendspits (grafiek 12.1) en de avondspits 
(grafiek 12.2). De twee volgende grafieken zijn op gelijkaardige wijze opgebouwd, maar 
bevatten het percentage van alle verplaatsingen met de modus openbaar vervoer per 
afstandsklasse. Ook deze grafieken zijn gegenereerd voor zowel de ochtendspits (grafiek 
12.3) als de avondspits (grafiek 12.4). 
 
Grafieken 12.1 en 12.2 geven voor de modus autobestuurder een zeer gunstig resultaat. 
De verhoudingen tussen de verschillende provincies liggen voor het toekomstscenario 
BAU 2020 in lijn met wat men ziet voor de basistoestand 2009. Verder is te zien dat de 
triplengte in het toekomstscenario BAU 2020 lichtjes toeneemt t.o.v. de basistoestand 
2009. Ook voor de modus openbaar vervoer (grafiek 12.3 en 12.4) is een gelijkaardige 
conclusie van toepassing. Dit is sterk gerelateerd aan de stijgende welvaart. Het budget 
dat men aan mobiliteit wil spenderen blijft relatief gezien stabiel, maar door de stijgende 
welvaart neemt dit in absolute cijfers wel toe. 
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4.3 Validatie van de netwerkperformanties 

Deze laatste generieke validatiestap geeft voor drie groepen van linktypes aan hoeveel 
kilometers en reisminuten er volgens de modelresultaten werden gepresteerd door 
personenwagens, zwaar vrachtverkeer en licht vrachtverkeer. Hierbij wordt er telkens 
een vergelijking gemaakt tussen de basistoestand 2009 en het toekomstscenario BAU 
2020 van de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1. 
 
De netwerkperformanties geven aan hoeveel reistijd of reisafstand er in totaal is afgelegd 
voor alle personenwagens, lichte- en zware vrachtwagens binnen het studiegebied van 
een bepaalde provincie gedurende het beschouwde modeluur. Hierbij wordt de reistijd op 
dezelfde manier berekend als voor de basistoestand 2009, nl. als de som van volgende 
elementen: 

1. Reistijden rekening houdend met de verzadigingsgraad van de wegen 
2. Verliestijd aan de kruispunten 
3. Bijkomende verliestijd bij weefzones 

 
Verder is er telkens een onderscheid gemaakt naar de volgende wegcategorieën: 

1. Hoofdwegen en op- en afrittencomplexen (linktypes 1 en 2) 
2. Gewestwegen (linktypes 3 t.e.m. 6) 
3. Kleine en lokale wegen (linktypes 7 en 8) 

Bijlage 1 bevat de tabellen met de netwerkperformanties (tabel 13.1 t.e.m. 13.10). Voor 
elke provincie en modeluur zijn er volgende gegevens beschikbaar: 

1. Absolute afgelegde afstanden voor de basistoestand 2009 en het 
toekomstscenario BAU 2020. 

2. Absolute reistijden voor de basistoestand 2009 en het toekomstscenario BAU 
2020. 

3. Aantal netwerklinks voor de modelversies 3.5.3, 3.6.0 en 3.6.1 
4. Relatieve afstanden voor de basistoestand 2009 en het toekomstscenario BAU 

2020. 
5. Relatieve reistijden voor de basistoestand 2009 en het toekomstscenario BAU 

2020. 
 

Een algemene trend is dat de voertuigprestaties toenemen in het toekomstscenario BAU 
2020 t.o.v. de basistoestand 2009. 
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5 Samenvatting en conclusies generieke validatie 

In de loop van 2011 en 2012 werd versie 3.6.1 van de provinciale verkeersmodellen 
ontwikkeld en doorgerekend. Dit rapport beschrijft de validatie van de basisresultaten 
van deze verkeersmodellen. Er wordt nagegaan of modeltechnische verbeteringen en de 
actualisatie van de verkeerstellingen geleid hebben tot een verbeterde modelversie die 
betrouwbare en consistente basisresultaten geeft, die bovendien vergelijkbaar zijn met 
het onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG 2). 
 
Bij de interpretatie van bepaalde resultaten van de provinciale verkeersmodellen houdt 
men best rekening met een aantal vereenvoudigingen en aannames die eigen zijn aan 
deze verkeersmodellen: 

• De provinciale verkeersmodellen zijn strategische verkeersmodellen met een 
statische toedeling, d.w.z. dat de fysieke opbouw van files op een benaderende 
manier gebeurt. 

• In een statisch verkeersmodel kunnen kruispunten hun filterende rol niet volledig 
vervullen. Daarom mogen voor bepaalde detailanalyses omtrent weefzones of 
kruispuntconfiguraties de basisresultaten van de provinciale verkeersmodellen niet 
zonder meer gebruikt worden. 

• De provinciale verkeersmodellen kunnen, op het aandeel in de modale split na, 
geen gedetailleerde uitspraken doen op netwerkniveau voor het langzaam 
verkeer. 

• In de provinciale verkeersmodellen is slechts een beperkt aantal motieven 
relevant voor een gemiddelde werkdagsituatie. Om die reden kunnen de 
provinciale verkeersmodellen niet gebruikt worden voor het evalueren van 
maatregelen die een invloed uitoefenen op het toeristisch verkeer. 

Voor versie 3.6.1 van de provinciale verkeersmodellen werden enkele elementen 
aangepast t.o.v. versie 3.5.3(+): 

• Kalibratiejaar werd aangepast van 2007 naar 2009 
• Toevoeging van beperkt aantal verkeerszones in het provinciaal verkeersmodel 

Oost-Vlaanderen en Antwerpen. 
• Uitbreiding van het aantal modelperiodes van 2 (8u-9u en 17u-18u) naar 6 (7u-

8u, 8u-9u, 12u-13u, 15u-16u, 16u-17u en 17u-18u). 
• Aanpassing van het aanbod voor De Lijn in het toekomstscenario BAU 2020. 
• Beperkte verbetering van het P+R-model. 
• Verbetering van het vraagmodel, met aandacht voor de verplaatsingen die langer 

dan een uur duren. 
• Mogelijkheid tot het invoeren spitsstroken. 
• Toevoeging van intern Nederlands verkeer. 
• Aanpassing vrachtwagenmatrix (uit het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 

1.6). 
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5.1 Generieke validatie basisresultaten basistoestand 2009 

De generieke validatie van de basisresultaten voor de basistoestand 2009 van de 
provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 bestaat in eerste instantie uit een aantal 
vergelijkende validatiestappen (vergelijking met vorige versie(s) van de provinciale 
verkeersmodellen). 
 
Bij de vergelijking van de verplaatsingsmatrices (globale, per motief en per modus) zijn 
enkele verschillen waar te nemen tussen de modelversies. Deze verschillen zijn te 
verklaren door het gebruik van een statisch toedelingsproces, door modeltechnische 
aanpassingen in BASMAT en MM. Zo zijn in BASMAT aangepaste parameters gebruikt 
voor het motief winkel. In MM zijn in de vervoerwijzekeuzemodellen extra, interne 
Nederlandse autoverplaatsingen toegevoegd en ook de P+R-modellering in het tweede 
vervoerwijzekeuzemodel kan een invloed hebben op de totalen van de 
verplaatsingsmatrices. 
 
Tripverdeling en modale verdeling worden vergeleken met de cijfers die resulteren uit het 
OVG 2 (Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen). Voor het openbaar vervoer komen 
de gemodelleerde cijfers niet helemaal overeen met deze uit het OVG 2. Dit kan 
verklaard worden door het feit dat het OVG 2 een daggemiddelde geeft, terwijl de 
modelresultaten een uitspraak doen over twee specifieke uurwaardes. Het OVG 2 dateert 
van 2001, terwijl de kalibratie van het verkeersmodel gebeurde voor het jaar 2007, 2008 
of 2009, afhankelijk van de versie van het provinciaal verkeersmodel. Er zijn ook enkele 
verschillen waar te nemen tussen modelversie bij de modale verdeling per tijdsklasse. 
Deze verschillen zijn te verklaren door modeltechnische aanpassingen vanaf modelversie 
3.6.0, zoals de zogenaamde “overlap” en een aangepaste kruispuntmodellering in versie 
3.6.1. 
 
Er zijn ook verschillen vastgesteld bij het vergelijken van de verplaatsingsmatrices na de 
eerste vervoerwijzekeuze, na de tweede vervoerwijzekeuze en na kalibratie. Deze 
verschillen zijn toe te wijzen aan twee kenmerken van het modelinstrumentarium, nl. 
statische toedeling en kalibratie met opname van verkeerstellingen die gelegen zijn in 
congestiegebied. 
 
Tot slot zijn ook de finale resultaten op netwerkniveau vergeleken met de 
verkeerstellingen die gebruikt zijn bij de kalibratie. De strenge criteria, die moeten 
gehaald worden om te kunnen spreken van een goede overeenstemming tussen de 
resultaten op netwerkniveau en de gebruikte verkeerstellingen, worden niet altijd 
gehaald, noch voor de GEH-waarde als voor de T-test. Hiervoor bestaan een aantal 
verklaringen die ofwel modeltechnisch van aard zijn (statische toedeling, vereenvoudigd 
kruispuntmodel, tijdstipverdeling gebruikt bij vraagmodelering) ofwel gerelateerd zijn 
aan de manier waarop bepaalde verkeerstellingen opgenomen zijn in de teldatabanken. 
Bovendien worden in het buitenland een aantal verkeersmodellen veelvuldig gebruikt die 
deze strenge criteria niet halen. 
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5.2 Generieke validatie basisresultaten toekomstscenario BAU 2020 

De generieke validatie van de basisresultaten voor het toekomstscenario BAU 2020 van 
de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 bestaat uit een relevante selectie van de 
validatiestappen die uitgevoerd werden op de basisresultaten van de basistoestand 2009. 
 
Bij de vergelijking van de globale verplaatsingsmatrices zijn enkele verschillen waar te 
nemen tussen de matrixtotalen van de verrijkte en de onverrijkte verplaatsingsmatrices. 
Deze verschillen zijn te verklaren door het toevoegen van extra, interne Nederlandse 
autoverplaatsingen in de vervoerwijzekeuzemodel en de P+R-modellering in het tweede 
vervoerwijzekeuzemodel. Als men de totale verplaatsingen van de verschillende 
provincies met elkaar vergelijkt, ziet men dat de groei in het toekomstscenario BAU 2020 
steeds in dezelfde grootteorde ligt als voor de basistoestand 2009. 
 
Wanneer gekeken wordt naar het percentage van alle verplaatsingen met de modus 
bestuurder die binnen een bepaalde afstandsklasse vallen, liggen de verhoudingen tussen 
de verschillende provincies voor het toekomstscenario BAU 2020 in lijn met wat voor de 
basistoestand 2009 wordt waargenomen. Voor de modus openbaar vervoer liggen de 
resultaten in lijn met eerdere prognoses en dit is sterk gerelateerd aan de stijgende 
welvaart. 
 
Tot slot kan vastgesteld worden dat de voertuigprestaties over het algemeen toenemen 
in het toekomstscenario BAU 2020 t.o.v. de basistoestand 2009. 

5.3 Globale conclusie 

Uit de generieke validatie van de basisresultaten voor de basistoestand 2009 en het 
toekomstscenario BAU 2020 kunnen we concluderen dat versie 3.6.1 van de provinciale 
verkeersmodellen betrouwbare en consistente basisresultaten geeft voor analyses op 
strategisch niveau, die vergelijkbaar zijn met de resultaten uit het OVG 2. De 
waargenomen verschillen zijn vaak logisch en verklaarbaar door modeltechnische 
verbeteringen. 
 
Bij de verdere ontwikkeling van de provinciale verkeersmodellen zullen een aantal van de 
vaststellingen uit dit validatieproces opgenomen worden. 
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Deel 2 – Specifieke validatie 
provinciaal verkeersmodel Antwerpen 

1 Inleiding 

In dit deel van het rapport wordt de specifieke validatie van de basisresultaten van het 
provinciaal verkeersmodel Antwerpen besproken. Hierbij zijn een aantal verschillende 
validatietesten uitgevoerd. Deze testen hebben tot doel om na te gaan of de resultaten 
van dit verkeersmodel realistisch zijn en of het verkeersmodel op realistische wijze 
reageert op wijzigingen.  
 
In opdracht van de BAM heeft het consortium EGT eveneens een validatie uitgevoerd van 
het provinciaal verkeersmodel Antwerpen versie 3.6.1 die vooral toegespitst was op de 
resultaten van het kalibratieproces. Dit heeft geresulteerd in een nota met de nodige 
elementen van duiding omtrent het gebruik van het provinciaal verkeersmodel 
Antwerpen versie 3.6.1. Deze nota is opgesteld door de deskundige Mobiliteit van de 
Plan-MER Oosterweelverbinding en de slotconclusie hiervan is dat het provinciaal 
verkeersmodel Antwerpen versie 3.6.1 gebruikt kan worden voor deze Plan-MER. 
 
Het Verkeerscentrum heeft een aantal specifieke validatietesten uitgevoerd op de 
basisresultaten van het provinciaal verkeersmodel Antwerpen. De resultaten van de 
belangrijkste testen komen in dit deel van het rapport aan bod. In eerste instantie 
gebeurt er ook een validatie van de verschillende Scheldekruisingen. De figuren en 
grafieken die bij dit deel horen, zijn terug te vinden in bijlage 2 van dit rapport. 

2 Validatie modelresultaten op Scheldekruisingen 

2.1 Algemeen 

Deze validatietest wordt toegepast voor de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-
18u). De geanalyseerde wegsegmenten komen overeen met de Scheldekruisingen. 
Concreet gaat het om volgende bruggen/tunnels, waarbij de nummers overeenkomen 
met de locatie op volgende figuur: 

- Westerscheldetunnel (WST) (1) 
- Liefkenshoektunnel (LHT) (2) 
- Waaslandtunnel (WLT) (3) 
- Kennedytunnel (KT) (4) 
- Temsebrug (TB) (5) 
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Figuur 7: Locatie Scheldekruisingen 
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2.2 Analyse Scheldekruisingen 

In dit hoofdstuk worden de belastingen van de Scheldekruisingen vergeleken met de 
tellingen. De cijfers die hiervoor gebruikt zijn, zijn terug te vinden in tabel 1.1 in bijlage 2 
van dit rapport. De belastingen in deze tabel zijn afkomstig uit verschillende fases van 
het modelinstrument MM. Concreet wordt er een onderscheid gemaakt tussen volgende 
soorten belastingen: 

- Kal_vr: Deze belastingen zijn het directe resultaat van het 
kalibratieprogramma voor het vrachtverkeer. Onderstaande figuur geeft een 
overzicht van de programma’s waaruit de derde hoofdmodule (kal-vracht) van 
het modelinstrument MM (zie figuur 3) is opgebouwd. Het zesde en elfde 
programma op onderstaande figuur, voeren de kalibratie uit voor 
respectievelijk het zware en het lichte vrachtverkeer. Beide programma’s zijn 
op onderstaande figuur in het rood omkaderd.  
 

  
Figuur 8: Overzicht hoofdmodule kal-vracht 

 
- Synthetisch: Deze belastingen zijn het resultaat van een toedeling van de 

synthetische personenmatrices en de gekalibreerde vrachtmatrices. De figuur 
op de volgende pagina toont de opbouw van de vijfde hoofdmodule (paden) 
van het modelinstrumentarium MM (zie figuur 3). Hierbij voert het eerste 
programma (in het rood omkaderd) de toedeling uit. 
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Figuur 9: Overzicht hoofdmodule paden 

 
- Kal_pw: Deze belastingen zijn het directe resultaat van het 

kalibratieprogramma voor de personenwagens. Onderstaande figuur geeft een 
overzicht van de eerste 4 programma’s waaruit de zesde hoofdmodule 
(kalibratie) van het modelinstrument MM (zie figuur 3) is opgebouwd. Het 
tweede programma  (in het rood omkaderd) op onderstaande figuur voert de 
kalibratie uit van de personenwagens.  
 

 
Figuur 10: Overzicht eerste 4 programma’s van de hoofdmodule kalibratie 
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- Gekalibreerd: Deze belastingen zijn het resultaat van een toedeling van de 
gekalibreerde personenmatrices en de gekalibreerde vrachtmatrices. 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de laatste 3 programma’s waaruit 
de zesde hoofdmodule (kalibratie) van het modelinstrument MM (zie figuur 3) 
is opgebouwd. Het programma met uitvoeringscode 16 (in het rood omkaderd) 
op onderstaande figuur, voert deze toedeling uit. 
 

 
Figuur 11: Overzicht laatste 3 programma’s van de hoofdmodule kalibratie 

 
- Finaal: Deze belastingen maken deel uit van het voornaamste resultaat van 

het modelinstrument MM.  De achtste hoofdmodule (toedelen) van het 
modelinstrument MM (zie figuur 3) heeft een netwerk file als resultaat met 
daarin de finale belastingen. 
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2.2.1 Westerscheldetunnel 

In tegenstelling tot de andere wegsegmenten die in deze validatietest worden 
geanalyseerd, bevindt de Westerscheldetunnel zich op Nederlands grondgebied. Het 
intern Nederlands verkeer op dit wegsegment is overgenomen uit het Nederlandse Nieuw 
Regionaal Model (NRM5). Het overige (grensoverschrijdende) verkeer op dit segment is 
ingevuld door middel van het grensmodel en het strategisch vrachtmodel Vlaanderen. 
In tegenstelling tot de andere wegsegmenten die in deze validatietest worden 
geanalyseerd, wordt er hier niet vertrokken van zuiver synthetische matrices. Terwijl de 
zuivere synthetische matrices het verkeer overschatten (ze zijn het resultaat van de 
vraagmodellering), kan het zijn dat dit niet tot uiting komt in de Westerscheldetunnel, 
aangezien hier niet meer wordt vertrokken van de zuiver synthetische matrices, maar 
van een reeds gekalibreerde matrix. 
 
Voor de ochtendspits wordt het synthetisch personenverkeer in de Westerscheldetunnel 
in beide richtingen overschat. Tijdens het kalibratieproces (kolom kal_pw) van het 
personenverkeer worden beide rijrichtingen zeer goed benaderd. De tweede 
vervoerwijzekeuze zorgt er echter voor dat de finale belastingen terug groter worden. 
Voor de rijrichting naar het noorden zorgt dit voor een relatief groot verschil t.o.v. de 
telling, al is dit verschil minder groot dan de initiële waarde. Voor de andere rijrichting 
wijkt de finale belasting nauwelijks meer af van de initiële waarde. De telling wordt goed 
benaderd. De belastingen van het vrachtverkeer komen al vanaf de eerste 
vervoerwijzekeuze zeer goed overeen met de tellingen. Vrachtverkeer is in het 
verkeersmodel wat robuuster dan het personenverkeer en zal minder snel verschuiven. 
Anderzijds zal vrachtverkeer de neiging hebben om het drukke verkeer te ontwijken 
(bijvoorbeeld door verandering in tijdstipkeuze), omwille van de kost die verbonden is 
aan de onzekerheden die congestie met zich meebrengt. Bij dit laatste gaat het dan niet 
enkel over het beschouwde wegsegment, maar over de volledige routes die door het 
vrachtverkeer worden afgelegd. Algemeen kan worden vastgesteld dat doorheen het hele 
modelproces de tellingen voor het vrachtverkeer goed worden benaderd. 
 
Voor de avondspits ligt de initiële belasting (personenverkeer) dicht bij de telwaarde voor 
de rijrichting naar het noorden. In de andere rijrichting wordt de belasting 
(personenverkeer) lichtjes onderschat. De personenkalibratie zorgt ervoor dat de 
waardes (kolom kal_pw) voor beide rijrichtingen quasi perfect aansluiten bij de getelde 
waardes. Een eerste toedeling zorgt er echter voor dat de gekalibreerde belastingen in 
beide richtingen afnemen. De tweede vervoerwijzekeuze (met de finale belastingen als 
resultaat) compenseert deze vermindering in beide rijrichtingen gedeeltelijk, maar slaagt 
er niet in om de tellingen even goed te benaderen als de initiële waardes. Desondanks 
blijft de telling voor de rijrichting naar het noorden zeer goed benaderd. In de andere 
rijrichting is dit iets minder het geval. De finale tellingen voor het vrachtverkeer tijdens 
de avondspits worden net zoals bij de ochtendspits zeer goed benaderd door de 
modelresultaten. 
  

5 http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Verkeersmodellen_beleidsmakers_tcm174-328613.pdf 
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2.2.2 Liefkenshoektunnel 

De belastingen in de Liefkenshoektunnel zijn afkomstig uit synthetische matrices. Globaal 
gezien zal het verkeer hierdoor worden overschat, hoewel dit daarom niet geldt voor elk 
wegsegment. Routekeuze speelt hierbij ook een rol, waardoor de route via een bepaalde 
reeks wegsegmenten door verschillende factoren interessanter kan zijn dan de route via 
een andere reeks van wegsegmenten. Voor het personenverkeer ziet men voor de 
ochtendspits dat de synthetische belastingen de telwaardes overschatten. De 
personenkalibratie zorgt voor een rechtzetting hiervan (kal_pw). De eerste toedeling die 
hierop volgt (met als resultaat de gekalibreerde belastingen), trekt de belasting voor de 
rijrichting naar het noorden naar boven, terwijl het omgekeerde geldt voor de andere 
rijrichting. De tweede toedeling (met als resultaat de finale belastingen) zet die trend 
lichtjes verder. Hoewel de uiteindelijke belastingen (beide rijrichtingen) voor het 
personenverkeer tijdens de ochtendspits in zekere mate schijnen af te wijken van de 
getelde waardes, kan men spreken van zeer realistische resultaten6. In de grafieken met 
de intensiteiten in de Liefkenshoektunnel is duidelijk te zien hoe de spreiding van de 
belastingen verloopt. De modelresultaten bevinden zich hier tussen de minimum en 
maximum intensiteiten. Men moet in het achterhoofd houden dat de modelresultaten een 
realistische weergave trachten te zijn voor een gemiddelde werkdag. Dit betekent niet 
dat de belastingen uit het modelnetwerk perfect overeen moeten komen met de 
gemiddelde jaarbelastingen van alle wegsegmenten voor een gemiddelde dag. 
 
Het vrachtverkeer wordt tijdens de ochtendspits wat onderschat in noordelijke rijrichting. 
Door de personenkalibratie wordt het vrachtverkeer gereduceerd naarmate er meer 
congestieproblemen opduiken in het modelnetwerk. Dat het vrachtverkeer afneemt 
naarmate er meer congestie optreedt, is in de realiteit ook waar te nemen. Hier speelt 
echter nog een ander effect mee, waardoor de reductie van het vrachtverkeer veel groter 
is. Door het niet simultaan kalibreren van personen- en vrachtverkeer is het mogelijk dat 
het vrachtverkeer in de verschillende toedelingsstappen van het MM hun routekeuze in 
belangrijke mate veranderen. Dit is wat zich voordoet voor het vrachtverkeer in de 
Liefkenshoektunnel. 
 
Door middel van een aantal selected link analyses7 wordt de herkomst en bestemming 
van het verkeer in de Liefkenshoektunnel geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het verkeer in de 
Liefkenshoektunnel voornamelijk bestaat uit langeafstandsverkeer of verkeer dat zeer 
lokaal in het havengebied een herkomst of bestemming heeft. Dit lijkt op het eerste zicht 
logisch, er bestaan echter geen recente herkomst-bestemmingsgegevens die dat kunnen 
bevestigen. 
 
Tijdens de avondspits ziet men voor het personenverkeer hetzelfde optreden als tijdens 
de ochtendspits, maar dan telkens voor de andere rijrichting. Het vrachtverkeer wordt 
ook tijdens de avondspits onderschat, deze keer in beide rijrichtingen. De onderschatting 
van het vrachtverkeer heeft te maken met de al eerder aangehaalde gewijzigde 
routekeuze in de verschillende toedelingsfases van het MM als gevolg van het niet 
simultaan kalibreren van personen– en vrachtverkeer. 

6 Zie bijlage 2, vanaf grafiek 1.1 waar voor een aantal Scheldekruisingen het aantal getelde personenwagens 
voor een reeks werkdagen (exclusief schoolvakanties) uit september en oktober 2009 worden gevisualiseerd 
per uur van de dag. Uit de opeenstapeling van de verschillende tellingen is de spreiding van de telwaarden te 
zien. 
7 Selected link analyses (SLA’s) geven inzicht in de herkomst en bestemming van het verkeer op een bepaalde 
link in het netwerk. 
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2.2.3 Waaslandtunnel 

In de Waaslandtunnel geldt er een vrachtverbod. Vandaar dat de bespreking zich beperkt 
tot het personenverkeer. Ook hier liggen de synthetische belastingen boven de 
telwaardes. Deze belastingen worden door kalibratie dichter naar de telwaardes 
toegetrokken (zie kal_pw). In de ochtendspits wordt de telling in oostelijke richting zeer 
goed benaderd door de finale belasting. In de andere rijrichting is er een onderschatting. 
Wellicht heeft dit te maken met het verkeer in het centrum dat met congestie te maken 
heeft, waardoor de tunnel in de ochtendspits in westelijke richting niet zo makkelijk 
gevoed raakt. In de avondspits moet het verkeer de stad uit en neemt de druk op het 
centrum af. Men ziet in westelijke richting dan ook dat de telwaarde zeer goed benaderd 
wordt. 

2.2.4 Kennedytunnel 

In de Kennedytunnel komen globaal gezien voor beide rijrichtingen de finale belastingen 
goed overeen met de tellingen. Ook hier overschatten de synthetische belastingen het 
verkeer tijdens ochtend- en avondspits. Dankzij de personenkalibratie worden de 
tellingen van het personenverkeer, met uitzondering van de avondspits in oostelijke 
rijrichting, zeer goed benaderd door de belastingen (zie kal_pw). De reden waarom de 
belastingen in oostelijke rijrichting tijdens de avondspits het verkeer overschatten, heeft 
te maken met structurele congestie die dan optreedt in de Kennedytunnel. Door het 
statisch toedelingsproces worden de belastingen bijgevolg overschat. In de andere 
rijrichting of tijdens de ochtendspits treedt er geen congestie op in de Kennedytunnel, 
waardoor de telling goed kan worden benaderd door het statisch toedelingsproces.  Voor 
het vrachtverkeer ziet men dat de vrachtbelastingen afnemen naarmate het 
personenverkeer toeneemt. Het betreft hier een effect dat zich ook in de realiteit 
voordoet. De vrachttellingen worden in het algemeen goed benaderd door de 
modelresultaten. 

2.2.5 Temsebrug 

Het personenverkeer op de Temsebrug wordt overschat in de synthetische matrices. De 
personenkalibratie stuurt de belastingen sterk naar de telwaardes (zie kal_pw). Na de 
toedeling en de tweede vervoerwijzekeuze worden de belastingen lichtjes naar boven 
getrokken. De finale belastingen (na tweede vervoerwijzekeuze) benaderen de tellingen 
veel beter dan de synthetische waardes. Op zich worden de tellingen voor het 
personenverkeer goed benaderd door de finale belastingen. De grootste verschillen zijn 
er nog in de ochtendspits richting het zuiden en in de avondspits richting het noorden. 
Echter blijven deze finale belastingen realistische waardes. 
Ook het vrachtverkeer reageert op normale wijze. De finale vrachtbelastingen benaderen 
de tellingen goed, wanneer men de absolute cijfers bekijkt. 
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2.3 Totalen Scheldekruisingen 

In totaliteit wordt het Scheldekruisend personenverkeer synthetisch overschat. Dit is 
eigen aan een vraagmodellering en in dat opzicht dan ook perfect normaal. Verder ziet 
men dat de personenkalibratie goed functioneert en dat de tellingen na 
personenkalibratie zeer goed worden benaderd. In de toedeling die daarop volgt, worden 
de bijgetrokken belastingen consistent gemaakt met de rest van de segmenten. Men ziet 
dat daardoor de belastingen terug wat toenemen. Ook na de tweede vervoerwijzekeuze 
nemen de belastingen toe. De finale belastingen voor het personenverkeer geven een 
lichte overschattende, realistische benadering van de tellingen. Gegeven de structurele 
congestie die op sommige segmenten leidt tot moeilijk benaderbare telwaardes vanwege 
het statisch toedelingsproces, variaties in de dagdagelijkse uurintensiteiten en het 
gegeven dat het verkeersmodel uitgaat van een gemiddelde normale werkdagsituatie 
(zonder incidentele files ten gevolge van ongevallen of hinder ten gevolge van 
wegenwerken), kan men stellen dat het Scheldekruisend personenverkeer goed 
gemodelleerd wordt. 
 
Het Scheldekruisend vrachtverkeer geeft in het verkeersmodel een goede benadering van 
de telwaardes tijdens de ochtend- en avondspits. Ondanks de niet simultane personen- 
en vrachtkalibratie blijft het Scheldekruisend vrachtverkeer stabiel doorheen het 
modelproces. Het vrachtverkeer wordt eerder onderschat dan overschat, maar dat is te 
wijten aan een wijzigende routekeuze die door de niet simultane personen- en 
vrachtkalibratie zeer lokaal hun weerslag hebben. Deze weerslag heeft enkel hier en daar 
een lichte onderschatting van het vrachtverkeer tot gevolg en heeft geen significante 
invloed op hoe het verkeersmodel functioneert bij veranderingen. De vrachttellingen 
worden dan ook in globaliteit zeer goed benaderd. 
 
Wel zal het Verkeerscentrum voor doorrekeningen die specifiek inzoomen op het 
Scheldekruisend (vracht)verkeer nagaan of een extra kalibratieslag zorgt voor een betere 
overeenstemming, zonder dat dit ten koste gaat van een correcte vraagmodellering voor 
de toekomst. Aangezien dergelijke kalibratieslag enkel mogelijk is voor het 
personenverkeer, betekent dit dat dergelijke doorrekeningen enkel unimodaal kunnen 
gebeuren (d.w.z. zonder impact op het openbaar vervoer). 
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3 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices 

In deze paragraaf wordt er nagegaan of een beperkte lineaire ophoging of reductie van 
de auto- en vrachtmatrices resulteert in gelijkaardige beperkte wijzigingen aan de 
netwerkbelastingen. Concreet worden de verplaatsingsmatrices (auto- en vrachtverkeer) 
met 1 % verlaagd of opgehoogd en deze worden unimodaal toegedeeld. 

3.1 Algemeen overzicht van de validatietest 

Deze validatietest wordt toegepast voor de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-
18u). Aangezien er telkens wordt gekeken of het verkeersmodel op een realistische 
manier omgaat met veranderingen, zullen de resultaten telkens bestaan uit een aantal 
verschilfiguren. In totaal worden er voor deze validatietest drie varianten met elkaar 
vergeleken: 

- Variant waarin de auto– en vrachtmatrices met 1% werden gereduceerd (M1). 
- Variant waarbij er niets wijzigt (vanaf hier ook referentievariant genoemd) (REF). 
- Variant waarin de auto- en vrachtmatrices worden opgehoogd met 1% (P1). 

 
Gegeven de drie varianten die worden vergeleken voor twee modelperiodes, zijn er in 
totaal zes resultaatscategorieën waarvan de resultaten hier besproken worden: 

- 08_M1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 08_P1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 08_P1_M1: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd. 

- 17_M1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 17_P1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 17_P1_M1: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd. 

 
Voor elke resultaatscategorie werd er een verschillenfiguur aangemaakt. Deze vindt men 
terug in bijlage 2. 
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Figuur 2.1 toont de resultaatscategorie 08_M1_REF. Hierbij wordt voor de ochtendspits 
het resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto- en vrachtmatrices vergeleken 
met het resultaat van de referentievariant. Op deze figuur ziet men dat de belastingen 
afnemen t.o.v. de referentievariant. De meeste verschillen concentreren zich op het 
hoofdwegennet (zie A12, E19 en in beperkte mate de R1). Op het onderliggend wegennet 
ziet men hier en daar ook enkele toenames t.o.v. de referentievariant. De verschillen zijn 
het gevolg van een gewijzigde routekeuze door de gewijzigde verplaatsingsmatrices. 
Maar gelet op de beperkte wijzigingen aan deze matrices zijn de verschillen beperkt. 
 
De volgende figuur (figuur 2.2) toont de resultaatscategorie 08_P1_REF. Hierbij wordt 
voor de ochtendspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant. Op deze figuur ziet 
men dat de meeste verschillen optreden op het hoofdwegennet. In de meeste gevallen 
gaat het hier om belastingtoenames t.o.v. de referentievariant. De vastgestelde 
wijzigingen zijn echter beperkt, zoals verwacht kon worden. 
 
In figuur 2.3 wordt de resultaatscategorie 08_P1_M1 getoond. Hierbij wordt voor de 
ochtendspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en vrachtmatrices 
vergeleken met het resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto– en 
vrachtmatrices. Op deze figuur ziet men dat de verschillen voornamelijk optreden op het 
hoofdwegennet, deze zijn een gevolg van een gewijzigde routekeuze. Op het 
onderliggend wegennet zijn de verschillen door een gewijzigde routekeuze op deze figuur 
beduidend kleiner zijn dan in voorgaande twee resultaatscategorieën. 
 
Figuur 2.4 toont de resultaatscategorie 17_M1_REF. Hierbij wordt voor de avondspits het 
resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto- en vrachtmatrices vergeleken met 
het resultaat van de referentievariant. Voor de avondspits zijn er meer verschillen vast te 
stellen dan voor de ochtendspits (zie figuur 2.1). Dit heeft wellicht te maken met de 
grotere verkeersdrukte tijdens de avondspits dan tijdens de ochtendspits en hiermee 
samenhangend een verzadigd netwerk. Hierdoor wijzigt een groter deel van het verkeer 
over de weg zijn route. In vergelijking met de referentievariant zijn er meer afnames in 
linkbelasting dan toenames te zien, wat logisch is gezien de daling in de auto– en 
vrachtmatrices. 
 
De volgende figuur (figuur 2.5) toont de resultaatscategorie 17_P1_REF. Hierbij wordt 
voor de avondspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant. Net zoals in figuur 
2.4, is er hier een groter aantal verschillen waar te nemen tijdens de avondspits t.o.v. de 
ochtendspits. Ook hier is de oorzaak terug te vinden in de hogere verkeersdruk tijdens de 
avondspits. 
Het merendeel van de verschillen op deze figuur betreft toenames van de linkbelastingen 
t.o.v. de referentievariant. Deze effecten situeren zich veelal op het hoofdwegennet. 
Daarnaast zijn er nog een aantal eerder beperkte verschillen op het onderliggend 
wegennet. 
 
Als laatste resultaatscategorie wordt voor de avondspits de variant waarbij de auto– en 
vrachtmatrices met 1% werden opgehoogd vergeleken met de variant waarbij de auto– 
en vrachtmatrices werden gereduceerd met 1% (zie figuur 2.6). De verschuivingen in 
linkbelastingen zijn duidelijk geconcentreerd op het hoofdwegennet. Net zoals bij de 
ochtendspits zijn ook hier minder verschillen te zien op het onderliggend wegennet. 
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3.2 Detailanalyse validatietest 

In de vorige paragraaf werd door middel van een aantal verschilfiguren nagegaan in 
welke mate de belastingen wijzigden ten gevolge van de onderzochte aanpassingen aan 
de verplaatsingsmatrices. In deze paragraaf wordt er meer in detail gegaan en verschuift 
het accent richting het vergelijken van de verschillende resultaatscategorieën. Grafiek 
3.1 in bijlage 2 geeft een eerste overzicht van de verschillende resultaatscategorieën. 
Belangrijk is dat deze figuur juist geïnterpreteerd worden. Op deze figuur ziet men voor 
elke resultaatscategorie de verschillen, opgedeeld in klassen, per linktype. Belangrijk 
hierbij is dat enkel de relevante verschillen worden weergeven, vandaar dat de klasse 
van [-20,20], dewelke gelijk staat aan niet relevante verschillen, niet wordt getoond. Het 
aandeel wegkilometers van een bepaald linktype waar relevante verschillen zijn 
waargenomen, is terug te vinden in de horizontale as-label. Daarnaast worden in de 
horizontale as-labels ook nog de resultaatscategorie alsook het overeenkomstige linktype 
getoond. 
 
Dit resultaat is ook gebundeld in de onderstaande tabel. Hieruit blijkt dat het aandeel 
links met een niet-relevante afwijking – met uitzondering van de snelwegen – steeds 
meer dan 90 % bedraagt. Zeker voor de lokale links (linktype 7 of 8) hebben de 
onderzochte wijzigingen geen effect. Ook blijkt dat de effecten op de snelwegen groter 
zijn voor de varianten waarbij de matrix gestegen is. 
 

 
Tabel 1: Aandeel niet-relevante afwijkingen per linktype 

Grafiek 3.1 geeft een bevestiging van wat er in het eerste hoofdstuk werd vastgesteld. In 
de resultaatscategorieën waarin de auto– en vrachtmatrices met 1% werden gereduceerd 
ten opzichte van de referentievariant, is het aandeel waarin er negatieve verschillen zijn 
vastgesteld groter dan het aandeel waarin er positieve verschillen zijn vastgesteld. 
Uitzondering hierbij zijn linktypes 7 en 8, maar aangezien voor deze categorie slechts 
voor een heel beperkt aandeel relevante wijzigingen vastgesteld worden, is dat niet zo 
relevant. Het omgekeerde geldt voor de vergelijkingen tussen de resultaatscategorieën 
waarin de auto– en vrachtmatrices met 1% werden opgehoogd ten opzichte van de 
referentiesituatie. Echter vormen in deze resultaatscategorieën linktypes 3 en 4 de 
uitzondering, vooral omdat de categorie met beperkte relevante verschillen [-50,-20[ zo 
dominant aanwezig is. Tot slot zijn er nog de resultaatscategorieën waarin telkens een 
vergelijking is gemaakt tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices zijn 
opgehoogd met 1% en de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices zijn gereduceerd 
met 1%. In deze resultaatscategorieën ziet men door een ruimere verschuiving in de 
matrices een meer uitgesproken positief verschil dan in de andere resultaatscategorieën.  
 
  

Variant LT=1 LT=2 LT=3-4 LT=5-6 LT=7-8
08_M1_REF 93% 95% 95% 97% 99%
08_P1_REF 86% 96% 94% 97% 99%
08_P1_M1 82% 95% 97% 98% 99%
17_M1_REF 89% 93% 89% 95% 98%
17_P1_REF 83% 90% 90% 93% 97%
17_P1_M1 80% 94% 95% 96% 99%
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Grafiek 3.2 geeft additionele informatie aan het bovenstaande. In deze grafiek wordt 
voor elke resultaatscategorie aangegeven hoeveel procent van de wegkilometers, waarop 
een toe– of afname werd vastgesteld, gaat om een toename of een afname. Hierbij is 
geen onderscheid gemaakt naar linktype. 

3.3 Conclusies 

Het provinciaal verkeersmodel Antwerpen reageert op een logische en verklaarbare wijze 
op de veranderingen in de auto– en vrachtmatrices. Deze validatietesten tonen aan dat 
het netwerkevenwicht zeer stabiel is aangezien de beperkte wijzigingen die onderzocht 
zijn, resulteren in beperkte verschillen in de belastingen. De verschillen voor de 
avondspits zijn iets groter, maar dat wordt verklaard door de grotere verkeersdrukte in 
deze modelperiode. 
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4 Effecten netwerkaanpassingen 

In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd of bepaalde netwerkaanpassingen leiden tot 
realistische belastingverschillen. Dit zal gebeuren voor de ochtendspits (8u-9u) en de 
avondspits (17u-18u). Aangezien de analyses gebeuren aan de hand van verschillen, zijn 
er voor deze netwerkaanpassingen verschillenfiguren (zie bijlage 2) aangemaakt, waarop 
belastingverschillen t.o.v. de basistoestand 2009 zijn voorgesteld. 
 
Bij deze validatietest werd er telkens een segment van de volgende wegen verkeersvrij 
gemaakt: 

- Knip Paardenmarkt (centrum van Antwerpen) 
- Knip Antwerpsesteenweg (Berchem) 
- Knip Nationalestraat (centrum van Antwerpen) 
- Knip Waaslandtunnel (Scheldekruising ter hoogte van het centrum van 

Antwerpen)  
- Knip R1 (richting Nederland ter hoogte van Borgerhout)  

4.1 Effecten van een knip op de Paardenmarkt 

Figuur 4.1 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van een “knip” op de Paardenmarkt in het centrum van Antwerpen. De exacte 
locatie van de knip is door middel van een blauwe link aangeduid in deze figuur. 
 
Op figuur 4.1 is te zien dat de effecten van het autovrij maken van de Paardenmarkt 
beperkt zijn. Er zijn geen grote verschillen en de verschillen die optreden zijn logisch. 
 
Voor de avondspits kunnen gelijkaardige conclusies worden getrokken. Wel is te zien op 
figuur 4.2 dat het aantal verschillen toeneemt t.o.v. de ochtendspits. Dit is te verklaren 
doordat in de avondspits de verkeersdrukte groter is dan in de ochtendspits, maar de 
effecten zijn niet zo groot en niet zo verspreid. 

4.2 Effecten van een knip op de Antwerpsesteenweg (N1) t.h.v. Berchem 

Figuur 4.3 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van een “knip” op een segment van de Antwerpsesteenweg (N1) ter hoogte 
van Berchem. De exacte locatie van de knip is door middel van een blauwe link 
aangeduid in deze figuur. 
 
In vergelijking met de vorige validatietest zijn de effecten groter. Dit is logisch omdat het 
wegvak waar de knip ingevoerd is, een hogere verkeersfunctie heeft dan de 
Paardenmarkt. 
 
Figuur 4.3 laat duidelijk zien dat de belangrijkste parallelstructuren van de N1 het 
verkeer opvangen. Ook duidelijk zichtbaar is dat de belangrijkere alternatieve 
verbindingswegen (gewestwegen, hoofdwegen) zwaarder belast worden, terwijl op het 
meer lokale wegennet zo goed als geen wijzigingen in belasting te zien zijn. Hiermee 
reageert het verkeersmodel op een logische en correcte wijze. 
 
Voor de avondspits (zie figuur 4.4) kan een gelijkaardige conclusie gemaakt worden. Wel 
deinen de effecten wat verder uit omdat de avondspits zwaarder belast is dan de 
ochtendspits. 
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4.3 Effecten van een knip t.h.v. Nationalestraat 

Figuur 4.5 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van het autovrij maken van een segment van de Nationalestraat. De exacte 
locatie van de knip is door middel van een blauwe link aangeduid in deze figuur. 
 
Qua belang en functie kan de Nationalestraat worden vergeleken met de Paardenmarkt. 
De grootte van de veranderingen in belasting zijn dan ook gelijkaardig als in paragraaf 
4.1. Zeer lokaal zal het verkeer een alternatieve route volgen. Verder treden er hier en 
daar nog kleine routewijzigingen op. 
 
Voor de avondspits zijn er iets grotere veranderingen in belastingen (zie figuur 4.6). 
Deze zijn ook hier te wijten aan een grotere verkeersdrukte tijdens deze modelperiode, 
waardoor wijzigingen in congestiegevoelige gebieden grotere effecten veroorzaken. De 
verschillen die zich voordoen blijven echter beperkt. 

4.4 Effecten van een knip in de Waaslandtunnel 

Figuur 4.7 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van het autovrij maken van de Waaslandtunnel. De exacte locatie van de knip 
is door middel van een blauwe link aangeduid in deze figuur. 
 
De Waaslandtunnel is de enige Scheldekruising voor gemotoriseerd verkeer op het 
onderliggend wegennet in Antwerpen. Het spreekt dus voor zich dat deze weg een 
belangrijke verkeersfunctie heeft. Men ziet op figuur 4.7 duidelijk dat het afsluiten van de 
Waaslandtunnel zorgt voor een zwaardere belasting van de Kennedytunnel en de 
Liefkenshoektunnel (twee andere Scheldekruisingen). Aansluitend zijn er dan ook grote 
verschillen op de aansluitende snelwegen en de R1/R2. Op het onderliggende wegennet 
zijn er in het centrum van Antwerpen wel grote verschillen, maar de effecten op het 
onderliggend wegennet deinen niet verder uit dan het centrum van Antwerpen. 
 
Net zoals bij de voorgaande netwerkaanpassingen zijn de effecten in de avondspits ook 
voor deze validatietest groter. Figuur 4.8 toont een duidelijke en logische impact bij het 
afsluiten van de Waaslandtunnel tijdens de avondspits. Het verkeer wordt gedwongen om 
de alternatieve routes te gebruiken, met als gevolg dat het reeds overbelaste netwerk in 
de avondspits nog zwaarder belast wordt. Hierdoor reiken de effecten verder dan louter 
het lokale en bovenlokale niveau. 

4.5 Effecten van een knip t.h.v. de R1 (richting Nederland) t.h.v. Borgerhout 

Figuur 4.9 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van het autovrij maken van de R1 (richting Nederland) t.h.v. Borgerhout. 
 
Figuur 4.9 laat zien dat door het afsluiten van een segment van de buitenring (van de 
R1) er verschillende effecten optreden. Een deel van het verkeer zal omrijden via de 
Liefkenshoektunnel. Ook is er een lichte afname van het verkeer op de hoofdwegen van 
het zuiden naar het noorden en van het zuiden naar het oosten. Op het onderliggend 
wegennet zijn de alternatieven (centrum Antwerpen, R1, gewestwegen via Lier, …) meer 
benut. 
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Figuur 4.10 laat de effecten voor de avondspits zien. Deze effecten zijn duidelijk veel 
groter dan voor de ochtendspits. Dit is zeer logisch aangezien de locatie waar de knip 
ingevoerd is, één van de structurele knelpunten op de R1 is tijdens de avondspits. 
Figuren 4.11 en 4.12 geven de structurele files weer op het hoofdwegennet voor twee 
momentopnames: 8u30 en 17u30. De gegevens gelden voor gemiddelde werkdagen. 
Vakanties en weekends zijn dus niet mee opgenomen in de data (analoog met de 
beschouwde modelperiodes). Op deze figuren ziet men dat er op de buitenring tijdens 
een gemiddelde ochtendspits geen structurele congestie is. Tijdens een gemiddelde 
avondspits daarentegen is duidelijk te zien dat de buitenring wel onderhevig is aan 
structurele congestie. Er is dus tijdens de avondspits een pak meer verkeer dat op het 
onderliggend wegennet belandt wanneer men een segment op de buitenring afsluit. Door 
de structurele congestie in de avondspits zit er al extra verkeer op het onderliggend 
wegennet. Dit is verkeer dat op het onderliggend wegennet een betere reistijd heeft als 
gevolg van congestie op de buitenring. Als door de knip van het segment op de 
buitenring al het verkeer van het geknipte segment op het onderliggend wegennet 
belandt, is het logisch dat de effecten groter zullen zijn op het onderliggend wegennet 
(met name dat er nog meer alternatieve routes extra belast zullen worden door de 
bijkomende verkeersmassa op het onderliggend wegennet). Uit de figuur 4.10 met de 
resultaten van de toedeling voor de avondspits ziet men duidelijk dat zowat elke 
mogelijke alternatieve route wordt benut. Naast de effecten die ook al tijdens de 
ochtendspits optraden, ziet men hier dat het hele centrum van Antwerpen zwaarder 
belast wordt. Ook alle mogelijke verbindingen op het onderliggend wegennet in de rand 
van Antwerpen kennen een toename. Het feit dat elke link in het centrum een toename 
in belasting aangeeft, vormt een indicatie dat dergelijke knip wellicht tot een 
verkeerschaos leidt in het centrum van Antwerpen. Deze situatie is te vergelijken met de 
situatie waarbij er in het midden van de avondspits een ongeval op deze locatie gebeurt 
en dan is de verkeerschaos in Antwerpen vaak niet te overzien. 

4.6 Conclusies 

Het provinciaal verkeersmodel Antwerpen reageert op een logische en verklaarbare wijze 
op netwerkaanpassingen. Kleinere aanpassingen hebben louter een lokaal effect met hier 
en daar bovenlokale effecten, terwijl aanpassingen op belangrijkere links een groter 
effect hebben. Bovendien zijn de effecten van de aanpassingen realistisch wanneer men 
kijkt naar de structurele congestie die er heerst. Dit wil zeggen dat de effecten van 
aanpassingen op een verzadigde link sterker zullen doorwegen dan bij een minder 
verzadigde link. Deze validatietest bewijst dat, net zoals de voorgaande, het 
netwerkevenwicht in het provinciaal verkeersmodel Antwerpen zeer stabiel is en dat 
routeverschuivingen correct gemodelleerd worden. 
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5 Samenvatting en conclusies specifieke validatie provinciaal 
verkeersmodel Antwerpen 

Naast de generieke validatie is er voor het provinciaal verkeersmodel Antwerpen een 
meer specifieke validatie uitgevoerd. Hierbij is door middel van een aantal validatietesten 
nagegaan of de basisresultaten op een aantal belangrijke locaties betrouwbaar genoeg 
zijn. Bijkomend is onderzocht of het provinciaal verkeersmodel op een logische en 
betrouwbare wijze reageert als er bepaalde wijzigingen aan de matrices of het netwerk 
aangebracht worden. 
In de komende maanden zal het Verkeerscentrum gelijkaardige specifieke 
validatietesten, als uitgevoerd voor het provinciaal verkeersmodel Antwerpen, uitvoeren 
voor de vier andere provinciale verkeersmodellen. De resultaten hiervan zullen in een 
nieuwe versie van dit rapport geïntegreerd worden. 

5.1 Validatie van de Scheldekruisingen 

In eerste instantie worden de gemodelleerde belastingen van de Scheldekruisingen 
vergeleken met de tellingen. De uiteindelijke belastingen voor het personenverkeer op de 
Scheldekruisingen worden licht overschat, maar blijven toch een realistische benadering 
van de tellingen. Ondanks de structurele congestie die op sommige segmenten leidt tot 
moeilijk benaderbare telwaardes vanwege het statisch toedelingsproces, variaties in de 
dagdagelijkse uurintensiteiten en het gegeven dat het verkeersmodel uitgaat van een 
netwerk zonder files door ongevallen of hinder door wegenwerken, kan men stellen dat 
het Scheldekruisend personenverkeer toch goed gemodelleerd wordt. 
 
Door het niet gelijktijdig uitvoeren van de personen- en vrachtkalibratie, wordt het 
Scheldekruisend vrachtverkeer eerder onderschat dan overschat. Globaal kan wel gesteld 
worden dat de belastingen de vrachttellingen zeer goed benaderen. 
 
Voor doorrekeningen die specifiek inzoomen op het Scheldekruisend (vracht)verkeer zal 
het Verkeerscentrum nagaan of een extra kalibratieslag zorgt voor een betere 
overeenstemming voor de basistoestand. Aangezien dergelijke kalibratieslag enkel 
mogelijk is voor het personenverkeer, betekent dit dat dergelijke doorrekeningen enkel 
unimodaal kunnen gebeuren (d.w.z. zonder impact op het openbaar vervoer). 

5.2 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices 

Vervolgens wordt nagegaan hoe het provinciaal verkeersmodel Antwerpen reageert op 
een lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices. Bij een reductie van de 
auto- en vrachtmatrices met 1% zien we een afname van de belastingen, voornamelijk 
op het hoofdwegennet. Op het onderliggend weggennet zijn enkele toenames te zien, die 
het gevolg zijn van een gewijzigde routekeuze door een gewijzigd vraag-
aanbodevenwicht. Bij een ophoging van de auto- en vrachtmatrices met 1% zien we een 
toename van de belastingen, voornamelijk op het hoofdwegennet. Ook hier zijn op het 
onderliggend wegennet eerder beperkte effecten te zien. Tijdens de avondspits zijn er 
meer verschillen vast te stellen dan tijdens de ochtendspits. Dit komt door de grotere 
verkeersdrukte en congestie. Algemeen kan gesteld worden dat bij een kleine reductie in 
de auto- en vrachtmatrices er relatief gezien meer verschillen optreden op het 
onderliggend wegennet. Wanneer de auto- en vrachtmatrices worden opgehoogd, doen 
de verschillen zich vooral voor op het hoofdwegennet. We kunnen concluderen dat het 
provinciaal verkeersmodel Antwerpen op een logische en verklaarbare wijze reageert op 
een lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices.  
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5.3 Effecten netwerkaanpassingen 

Tot slot is nagegaan wat de effecten zijn van enkele netwerkaanpassingen op het 
provinciaal verkeersmodel Antwerpen. Lokalere aanpassingen (knip Paardenmarkt, knip 
Nationalestraat) hebben louter een lokaal effect met hier en daar bovenlokale effecten, 
terwijl aanpassingen van een zekere omvang (knip Antwerpsesteenweg, knip 
Waaslandtunnel, knip R1 in Borgerhout) een groter effect hebben. Bovendien zijn de 
effecten van de aanpassingen realistisch wanneer men kijkt naar de structurele congestie 
die er heerst. Dit wil zeggen dat de effecten van aanpassingen op een verzadigde link 
sterker zullen doorwegen dan bij een minder verzadigde link. We kunnen dus 
concluderen dat het provinciaal verkeersmodel Antwerpen op een logische en 
verklaarbare wijze reageert op netwerkaanpassingen. 

5.4 Conclusie 

Uit de specifieke validatie van de basisresultaten van het provinciaal verkeersmodel 
Antwerpen versie 3.6.1 kunnen we concluderen dat de belastingen voor het personen- en 
vrachtverkeer een realistische benadering zijn van de tellingen. Verder reageert het 
provinciaal verkeersmodel Antwerpen op een logische en verklaarbare wijze op bepaalde 
wijzigingen aan de matrices of op netwerkaanpassingen. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat het netwerkevenwicht in deze versie zeer stabiel is. 
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Deel 3 – Specifieke validatie 
provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant 

1 Inleiding 

In dit deel van het rapport wordt de specifieke validatie van de basisresultaten van het 
provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant besproken. Hierbij zijn een aantal 
verschillende validatietesten uitgevoerd. Deze testen hebben tot doel om na te gaan of 
de resultaten van dit verkeersmodel realistisch zijn en of het verkeersmodel op 
realistische wijze reageert op wijzigingen.  
 
Het Verkeerscentrum heeft een aantal specifieke validatietesten uitgevoerd op de 
basisresultaten van het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant. De resultaten van de 
belangrijkste testen komen in dit deel van het rapport aan bod. De figuren en grafieken 
die bij dit deel horen, zijn terug te vinden in bijlage 3 van dit rapport. 

2 Validatie modelresultaten op referentiesegmenten 

2.1 Algemeen 

Deze validatietest wordt toegepast voor de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-
18u). Op deze referentiesegmenten worden de modelresultaten gevalideerd op basis van 
de beschikbare tellingen, waarbij de nummers overeenkomen met de locatie op volgende 
figuur: 

- E411 ter hoogte van Overijse (1) 
- E19 ter hoogte van Huizingen (2) 
- E40 ter hoogte van Ternat (3) 
- A12 ter hoogte van Meise (4) 
- E19 ter hoogte van Zemst (5) 
- E40 ter hoogte van Sterrebeek (6) 
- E40 ter hoogte van Tienen (7) 
- E314 ter hoogte van Aarschot (8) 

p. 52 52 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

 
Figuur 12: Locaties gevalideerde tellingen 

  

p. 53 53 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

2.2 Analyse tellingen 

In dit hoofdstuk worden de belastingen op de snelwegen vergeleken met de tellingen. De 
cijfers die hiervoor gebruikt zijn, zijn terug te vinden in tabel 1.1 in bijlage 3 van dit 
rapport. De belastingen in deze tabel zijn afkomstig uit verschillende fases van het 
modelinstrument MM. Concreet wordt er een onderscheid gemaakt tussen volgende 
soorten belastingen: 

- Kal_vr: Deze belastingen zijn het directe resultaat van het 
kalibratieprogramma voor het vrachtverkeer. Onderstaande figuur geeft een 
overzicht van de programma’s waaruit de derde hoofdmodule (kal-vracht) van 
het modelinstrument MM is opgebouwd. Het zesde en elfde programma op 
onderstaande figuur, voeren de kalibratie uit voor respectievelijk het zware en 
het lichte vrachtverkeer. Beide programma’s zijn op onderstaande figuur in het 
rood omkaderd.  
 

  
Figuur 13: Overzicht hoofdmodule kal-vracht 

 
- Synthetisch: Deze belastingen zijn het resultaat van een toedeling van de 

synthetische personenmatrices en de gekalibreerde vrachtmatrices. De figuur 
op de volgende pagina toont de opbouw van de vijfde hoofdmodule (paden) 
van het modelinstrumentarium MM. Hierbij voert het eerste programma (in het 
rood omkaderd) de toedeling uit. 
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Figuur 14: Overzicht hoofdmodule paden 

 
- Kal_pw: Deze belastingen zijn het directe resultaat van het 

kalibratieprogramma voor de personenwagens. Onderstaande figuur geeft een 
overzicht van de eerste 4 programma’s waaruit de zesde hoofdmodule 
(kalibratie) van het modelinstrument MM is opgebouwd. Het tweede 
programma (in het rood omkaderd) op onderstaande figuur voert de kalibratie 
uit van de personenwagens.  
 

 
Figuur 15: Overzicht eerste 4 programma’s van de hoofdmodule kalibratie 
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- Gekalibreerd: Deze belastingen zijn het resultaat van een toedeling van de 
gekalibreerde personenmatrices en de gekalibreerde vrachtmatrices. 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de laatste 3 programma’s waaruit 
de zesde hoofdmodule (kalibratie) van het modelinstrument MM is opgebouwd. 
Het programma met uitvoeringscode 16 (in het rood omkaderd) op 
onderstaande figuur, voert deze toedeling uit. 
 

 
Figuur 16: Overzicht laatste 3 programma’s van de hoofdmodule kalibratie 

 
- Finaal: Deze belastingen maken deel uit van het voornaamste resultaat van 

het modelinstrument MM. De achtste hoofdmodule (toedelen) van het 
modelinstrument MM heeft een netwerk file als resultaat met daarin de finale 
belastingen. 
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2.2.1 E411 ter hoogte van Overijse 

Voor de ochtendspits wordt het synthetisch personenverkeer (kolom Synth. van tabel 1.1 
in bijlage 3) op de E411 onderschat in de rijrichting naar het zuiden. De kalibratie van 
het personenverkeer (kolom kal_pw) geeft een waarde die dicht bij die van de telling ligt. 
Ook de eerste toedeling na kalibratie van de personenwagens (kolom Gekal.) benadert 
de telling goed. De finale belasting na de tweede vervoerwijzekeuze (kolom Finaal) is een 
quasi perfecte benadering van de telling. 
 
Het verkeer richting Brussel in de ochtendspits wordt sterk overschat in de synthetische 
matrices. In werkelijkheid is deze rijrichting zeer gevoelig voor structurele congestie. De 
kalibratie corrigeert de overschatting in eerste instantie. Tijdens de eerste toedeling na 
kalibratie van de personenwagens neemt de belasting weer toe en nogmaals na de 
tweede vervoerwijzekeuze. Het finale resultaat ligt wel nog steeds lager dan de initiële 
waarde uit de synthetische matrices. 
 
Het vrachtverkeer wordt in beide richtingen redelijk goed benaderd door de synthetische 
matrices. Bij de eerste toedeling na de personenkalibratie wordt dit verkeer sterk 
overschat. De tweede vervoerwijzekeuze verlaagt de belastingen weer, maar ze liggen 
nog steeds hoger dan de tellingen. 
 
Voor de avondspits wordt het personenverkeer in beide rijrichtingen overschat in de 
synthetische matrices. De waarde na kalibratie (kal_pw) benadert de tellingen goed. Na 
de eerste vervoerwijzekeuze na de kalibratie van het personenverkeer wordt het verkeer 
richting Brussel onderschat en het verkeer in de andere rijrichting overschat. De finale 
toedeling versterkt dit effect verder. De finale waarden benaderen de telling wel beter 
dan de synthetische matrices. 
 
Het vrachtverkeer tijdens de avondspits wordt over het algemeen vrij goed benaderd 
tijdens het hele proces. Enkel de zware vracht wordt enigszins overschat voor de 
rijrichting naar het zuiden en dit vanaf de toedeling na de personenkalibratie. De tweede 
vervoerwijzekeuze geeft dan weer een betere benadering, al wordt het vrachtverkeer nog 
steeds overschat. 

2.2.2 E19 ter hoogte van Huizingen 

Voor de ochtendspits wordt het personenverkeer richting Brussel overschat in de 
synthetische matrices. In de andere richting wordt de telling vrij goed benaderd. De 
kalibratie corrigeert de overschatting voor het verkeer richting Brussel en bij de toedeling 
na de personenkalibratie is het resultaat zeer goed voor beide richtingen. De tweede 
vervoerwijzekeuze zorgt opnieuw voor een overschatting van verkeer richting Brussel, 
maar de schatting is wel veel beter dan de initiële waarde. Het vrachtverkeer tijdens de 
ochtendspits wordt over het algemeen goed benaderd tijdens het hele proces, al is er na 
het toedelen een lichte overschatting van de lichte vrachtwagens richting Brussel. 
 
Voor de avondspits wordt het personenverkeer in beide richtingen overschat in de 
synthetische matrices. De gekalibreerde waarden sluiten goed aan bij de tellingen. Na 
toedeling zijn de waarden opnieuw te hoog, maar minder hoog dan in de synthetische 
matrices. 
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2.2.3 E40 ter hoogte van Ternat 

Voor de ochtendspits wordt ook hier het personenverkeer richting Brussel overschat in de 
synthetische matrices. De kalibratie corrigeert dit en na de eerste toedeling wordt de 
telling goed benaderd. De tweede vervoerwijzekeuze zorgt opnieuw voor een 
overschatting. In de andere rijrichting benadert de synthetische waarde de telling goed. 
Hier wordt echter na toedeling de belasting wat onderschat. Het vrachtverkeer wordt in 
eerste instantie goed benaderd door de synthetische matrices. Bij de eerste toedeling na 
de kalibratie van het personenverkeer wordt het vrachtverkeer sterk overschat. De finale 
waarde is dan weer veel lager (vooral richting Brussel), maar is nog steeds een 
overschatting ten opzichte van de telwaarden. 
 
Voor de avondspits wordt het personenverkeer vooral richting Brussel wat overschat in 
de synthetische matrices, maar niet in dezelfde mate als voor de ochtendspits. Zowel de 
eerste toedeling na personenkalibratie als het finaal resultaat geven een goede 
benadering van de telwaarden. Voor het vrachtverkeer in de avondspits zijn de 
conclusies gelijkaardig als tijdens de ochtendspits. 

2.2.4 A12 ter hoogte van Meise 

Alle waarden liggen gedurende het hele proces vrij dicht in de buurt van de telwaarden. 
Het personenverkeer richting Brussel wordt voor de ochtendspits licht onderschat na het 
toedelen. 

2.2.5 E19 ter hoogte van Zemst 

Voor de ochtendspits liggen alle waarden van de synthetische matrices dicht bij de 
telwaarden voor personen- en vrachtverkeer, met uitzondering van het personenverkeer 
richting Brussel dat opnieuw overschat wordt. Dit wordt gecorrigeerd door de kalibratie. 
De finale resultaten liggen allemaal vrij dicht bij de opgemeten belastingen. 
 
Voor de avondspits wordt het personenverkeer in beide richtingen overschat in de 
synthetische matrices. Na kalibratie worden de telwaarden goed benaderd. Het 
vrachtverkeer wordt minder goed benaderd. De zware vracht richting Brussel wordt 
overschat, terwijl de lichte vracht richting Antwerpen onderschat wordt. 

2.2.6 E40 ter hoogte van Sterrebeek 

Voor de ochtendspits wordt het verkeer richting Brussel sterk overschat in de 
synthetische matrices. In de werkelijkheid is deze rijrichting erg gevoelig voor structurele 
congestie tijdens de ochtendspits. De kalibratie onderschat de belasting, maar bij de 
eerste toedeling na de personenkalibratie wordt het personenverkeer weer overschat. Na 
de tweede vervoerwijzekeuze is de overschatting groter, al is ze wel kleiner dan de 
initiële waarde uit de synthetische matrices. In de rijrichting naar het oosten wordt het 
personenverkeer goed benaderd gedurende het hele proces. Het vrachtverkeer in beide 
richtingen wordt goed benaderd in de synthetische matrices, maar sterk overschat door 
de eerste vervoerwijzekeuze na de personenkalibratie. Na de tweede toedeling zijn de 
waarden lager, maar is er nog steeds een overschatting. 
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Voor de avondspits wordt het verkeer in beide richtingen overschat in de synthetische 
matrices. Het kalibratieproces zorgt voor een aanvaardbare benadering in de finale 
waarden. Het vrachtverkeer in de rijrichting naar het oosten wordt overschat bij de 
eerste toedeling na de kalibratie van het personenverkeer. De finale waarden zijn iets 
lager, maar nog steeds een overschatting. Het vrachtverkeer richting Brussel wordt vrij 
goed weergegeven. 

2.2.7 E40 ter hoogte van Tienen 

Voor de ochtendspits wordt het personenverkeer richting Brussel sterk overschat in de 
synthetische matrices. De kalibratie benadert de telling goed, maar bij de eerste 
toedeling na de personenkalibratie wordt de belasting sterk onderschat. De finale waarde 
is wel een vrij nauwkeurige schatting van de belasting. Ook in de andere rijrichting wordt 
het verkeer bij de toedeling na de kalibratie van het personenverkeer sterk onderschat. 
De finale waarde is nog steeds een onderschatting van het werkelijke verkeer. Het 
vrachtverkeer richting Brussel wordt goed benaderd tijdens het hele proces. In de 
rijrichting naar het oosten wordt het na de eerste toedeling overschat. De finale waarden 
zijn lager maar nog steeds een overschatting van de werkelijke belasting. 
 
Voor de avondspits wordt het personenverkeer in beide richtingen sterk overschat in de 
synthetische matrices. Voor het verkeer richting Brussel wordt dit gedurende het 
kalibratieproces en de toedeling gecorrigeerd en de gemodelleerde waarden benaderen 
de telling goed. In de andere rijrichting is er bij de toedeling na de kalibratie van het 
personenverkeer een overschatting van de belasting, die groter wordt na de tweede 
vervoerwijzekeuze. Het vrachtverkeer wordt over het algemeen overschat na het 
toedelen. 

2.2.8 E314 ter hoogte van Aarschot 

Voor de ochtendspits wordt het personenverkeer richting Brussel overschat in de 
synthetische matrices. De kalibratie benadert de telling goed. Na het toedelen wordt het 
personenverkeer onderschat. In de andere rijrichting wordt het personenverkeer zowel in 
de synthetische matrices als na de vervoerwijzekeuze onderschat. Het vrachtverkeer 
wordt goed benaderd in de synthetische matrices maar wordt na de toedeling overschat. 
 
Voor de avondspits worden de belastingen gedurende het hele proces vrij goed 
benaderd.  
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3 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices 

In deze paragraaf wordt er nagegaan of een beperkte lineaire ophoging of reductie van 
de auto- en vrachtmatrices resulteert in gelijkaardige beperkte wijzigingen aan de 
netwerkbelastingen. Concreet worden de verplaatsingsmatrices (auto- en vrachtverkeer) 
met 1 % verlaagd of opgehoogd en deze worden unimodaal toegedeeld. 

3.1 Algemeen overzicht van de validatietest 

Deze validatietest wordt toegepast voor de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-
18u). Aangezien er telkens wordt gekeken of het verkeersmodel op een realistische 
manier omgaat met veranderingen, zullen de resultaten telkens bestaan uit een aantal 
verschilfiguren. In totaal worden er voor deze validatietest drie varianten met elkaar 
vergeleken: 

- Variant waarin de auto- en vrachtmatrices met 1% werden gereduceerd (M1). 
- Variant waarbij er niets wijzigt (vanaf hier ook referentievariant genoemd) (REF). 
- Variant waarin de auto- en vrachtmatrices worden opgehoogd met 1% (P1). 

 
Gegeven de drie varianten die worden vergeleken voor twee modelperiodes, zijn er in 
totaal zes resultaatscategorieën waarvan de resultaten hier besproken worden: 

- 08_M1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 08_P1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 08_P1_M1: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd. 

- 17_M1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 17_P1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 17_P1_M1: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd. 

 
Voor elke resultaatscategorie werd er een verschillenfiguur aangemaakt. Deze vindt men 
terug in bijlage 3. 
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Figuur 2.1 toont de resultaatscategorie 08_M1_REF. Hierbij wordt voor de ochtendspits 
het resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto- en vrachtmatrices vergeleken 
met het resultaat van de referentievariant. Op het hoofdwegennet zijn vooral afnames te 
zien t.o.v. de referentievariant. De verschillen zijn eerder beperkt. Binnen Brussel ziet 
men zowel belastingtoenames als –afnames. Dit komt door kleine routewijzigingen op 
het onderliggend wegennet wat in dit gebied gekenmerkt wordt door een groot aantal 
lokale wegen en kruispunten.  
 
De volgende figuur (figuur 2.2) toont de resultaatscategorie 08_P1_REF. Hierbij wordt 
voor de ochtendspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant. Ook hier zijn 
beperkte verschillen op het hoofdwegennet te zien. Het gaat vooral om 
belastingtoenames. Binnen Brussel komen weer enkele routewijzigingen voor. 
 
In figuur 2.3 wordt de resultaatscategorie 08_P1_M1 getoond. Hierbij wordt voor de 
ochtendspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en vrachtmatrices 
vergeleken met het resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto– en 
vrachtmatrices. De belastingtoenames concentreren zich vooral op het hoofdwegennet. 
Ook binnen de ring van Brussel zijn een aantal toenames in verkeersbelasting te zien, 
alsook een aantal kleine routewijzigingen. 
 
Figuur 2.4 toont de resultaatscategorie 17_M1_REF. Hierbij wordt voor de avondspits het 
resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto- en vrachtmatrices vergeleken met 
het resultaat van de referentievariant. Voor de avondspits zijn er meer verschillen vast te 
stellen dan voor de ochtendspits (zie figuur 2.1). Dit heeft wellicht te maken met de 
grotere verkeersdrukte tijdens de avondspits, doordat de verplaatsingsmotieven meer 
gevarieerd zijn, bijvoorbeeld niet enkel woon-werkverkeer, maar ook recreatieve en 
winkelverplaatsingen. In vergelijking met de referentievariant zijn er meer afnames in 
belasting dan toenames te zien, wat logisch is gezien de daling in de auto– en 
vrachtmatrices. Ook het aantal gewijzigde routekeuzes binnen Brussel is groter voor de 
avondspits. 
 
De volgende figuur (figuur 2.5) toont de resultaatscategorie 17_P1_REF. Hierbij wordt 
voor de avondspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant. Op het 
hoofdwegennet is het aantal links met een toegenomen belastingen vergelijkbaar met de 
ochtendspits (figuur 2.2). Wel zijn ook hier meer verschillen binnen Brussel dan voor de 
ochtendspits. 
 
Als laatste resultaatscategorie wordt voor de avondspits de variant waarbij de auto– en 
vrachtmatrices met 1% werden opgehoogd vergeleken met de variant waarbij de auto– 
en vrachtmatrices werden gereduceerd met 1% (zie figuur 2.6). Ook hier zijn beduidend 
meer verschuivingen te zien dan voor de ochtendspits (figuur 2.3). De belastingtoenames 
doen zich vooral voor op het hoofdwegennet. Binnen Brussel en op enkele secundaire 
wegen zijn routewijzigingen te zien. 
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3.2 Detailanalyse validatietest 

In de vorige paragraaf werd door middel van een aantal verschilfiguren nagegaan in 
welke mate de belastingen wijzigden ten gevolge van de onderzochte aanpassingen aan 
de verplaatsingsmatrices. In deze paragraaf wordt er meer in detail gegaan en verschuift 
het accent richting het vergelijken van de verschillende resultaatscategorieën. Grafiek 
3.1 in bijlage 3 geeft een eerste overzicht van de verschillende resultaatscategorieën. 
Belangrijk is dat deze figuur juist geïnterpreteerd wordt. Op deze figuur ziet men voor 
elke resultaatscategorie de verschillen, opgedeeld in klassen, per linktype. Belangrijk 
hierbij is dat enkel de relevante verschillen worden weergeven, vandaar dat de klasse 
van [-20,20], dewelke gelijk staat aan niet relevante verschillen, niet wordt getoond. Het 
aandeel wegkilometers van een bepaald linktype waar relevante verschillen zijn 
waargenomen, is terug te vinden in de horizontale as-label. Daarnaast worden in de 
horizontale as-labels ook nog de resultaatscategorie alsook het overeenkomstige linktype 
getoond. 
 
Dit resultaat is ook gebundeld in de onderstaande tabel. Hieruit blijkt dat het aandeel 
links met een niet-relevante afwijking – met uitzondering van de snelwegen – steeds 
minstens 90 % bedraagt. Zeker voor de lokale links (linktype 7 of 8) hebben de 
onderzochte wijzigingen geen effect.  
 

 
Tabel 2: Aandeel niet-relevante afwijkingen per linktype 

Grafiek 3.1 toont de relevante wijzigingen voor alle resultaatscategorieën voor 
ochtendspits en avondspits. In de resultaatscategorieën waarin de auto– en 
vrachtmatrices met 1% werden gereduceerd ten opzichte van de referentievariant, is het 
aandeel waarin er negatieve verschillen zijn vastgesteld groter dan het aandeel waarin er 
positieve verschillen zijn vastgesteld. Het omgekeerde geldt voor de vergelijkingen 
tussen de resultaatscategorieën waarin de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd ten opzichte van de referentiesituatie. Tot slot zijn er nog de 
resultaatscategorieën waarin telkens een vergelijking is gemaakt tussen de variant 
waarbij de auto– en vrachtmatrices zijn opgehoogd met 1% en de variant waarbij de 
auto– en vrachtmatrices zijn gereduceerd met 1%. In deze resultaatscategorieën ziet 
men door een ruimere verschuiving in de matrices een meer uitgesproken positief 
verschil dan in de andere resultaatscategorieën.  
 
Grafiek 3.2 geeft additionele informatie aan het bovenstaande. In deze grafiek wordt 
voor elke resultaatscategorie aangegeven hoeveel procent van de wegkilometers, waarop 
een toe– of afname werd vastgesteld, gaat om een toename of een afname. Hierbij is 
geen onderscheid gemaakt naar linktype. 

Variant LT=1 LT=2 LT=3-4 LT=5-6 LT=7-8
08_M1_REF 89% 94% 97% 97% 99%
08_P1_REF 88% 94% 97% 97% 99%
08_P1_M1 76% 88% 93% 94% 97%
17_M1_REF 83% 89% 95% 93% 96%
17_P1_REF 88% 91% 95% 94% 97%
17_P1_M1 74% 86% 90% 90% 94%
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3.3 Conclusies 

Het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant reageert op een logische en verklaarbare 
wijze op de veranderingen in de auto– en vrachtmatrices. Deze validatietesten tonen aan 
dat het netwerkevenwicht zeer stabiel is, aangezien de beperkte wijzigingen die 
onderzocht zijn, resulteren in beperkte verschillen in de belastingen. De verschillen voor 
de avondspits zijn iets groter, maar dat wordt verklaard door de grotere verkeersdrukte 
in deze modelperiode. 
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4 Effecten netwerkaanpassingen 

In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd of bepaalde netwerkaanpassingen leiden tot 
realistische belastingverschillen. Dit zal gebeuren voor de ochtendspits (8u-9u) en de 
avondspits (17u-18u). Aangezien de analyses gebeuren aan de hand van verschillen, zijn 
er voor deze netwerkaanpassingen verschillenfiguren (zie bijlage 3) aangemaakt, waarop 
belastingverschillen t.o.v. de basistoestand 2009 zijn voorgesteld. 
 
Bij deze validatietest werd er telkens een segment van de volgende wegen verkeersvrij 
gemaakt: 

- Knip Martelarenlaan (Leuven) 
- Knip N26 (Boortmeerbeek) 
- Knip verkeerswisselaar Heverlee 

4.1 Effecten van een knip op de Martelarenlaan 

Figuur 4.1 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van een “knip” op de Martelarenlaan net buiten de ring van Leuven. De exacte 
locatie van de knip is door middel van een blauwe link aangeduid in deze figuur.  
 
Op de figuur is te zien dat er lokale omrijeffecten ontstaan op de ring van Leuven en de 
lokale verbindingswegen tussen de N3 (Tiensesteenweg) en de N2 (Diestsesteenweg). 
Ook op het hoofdwegennet is er een klein effect waarneembaar, verkeer op de E40 en 
E314 neemt toe als gevolg van de knip. De verschillen zijn beperkt tot de onmiddellijke 
omgeving van Leuven. 
 
Ook voor de avondspits zijn de verschillen beperkt. Figuur 4.2 toont een toename op de 
E40 en E314 en op de ring van Leuven. Ook hier treden gewijzigde routekeuzes in de 
omgeving van de knip op. 

4.2 Effecten van een knip op de Leuvensesteenweg (N1) bij Boortmeerbeek 

Figuur 4.3 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van een “knip” op een segment van de Leuvensesteenweg (N26) ter hoogte 
van Kampenhout-Sas. De exacte locatie van de knip is door middel van een blauwe link 
aangeduid in deze figuur.  
 
Door het knippen van de N26 kiest een deel van het verkeer tussen Leuven en Mechelen 
voor de E40 en de E19. Op de figuur is dan ook een toename van het verkeer op deze 
hoofdwegen te zien. Ook op de secundaire wegen treden verschuivingen op door verkeer 
dat alternatieve routes zoekt, bijvoorbeeld naar de Rijmenamsesteenweg. Het model 
reageert dus op een logische manier. 
 
De verschillenfiguur van de avondspits (figuur 4.4) is gelijkaardig. Er is een afname van 
het verkeer op de N26 en een toename op het hoofdwegennet (E40 en E19) en op lokale 
parallelle wegen (bv. de Rijmenamsesteenweg en de Wespelaarsebaan). 
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4.3 Effecten van een knip van de verkeerwisselaar t.h.v. Heverlee 

Figuur 4.5 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van het knippen van een segment van de verkeerswisselaar in Heverlee 
(segment komende van E314 Lummen richting E40 Brussel). De exacte locatie van de 
knip is door middel van een blauwe link aangeduid in deze figuur. 
 
Figuur 4.5 toont dat deze knip een grote invloed heeft op het gebruik van de omliggende 
wegen. Het verkeer op de E314 en op de E40 (tussen Brussel en de geknipte wisselaar) 
neemt af. Verkeer van Leuven naar Brussel kan niet meer via de E314 rijden waardoor 
een deel van dit verkeer uit Leuven rechtstreeks via het onderliggend wegennet naar de 
E40 rijdt (via de Tervuursesteenweg naar het complex Bertem en via de 
Geldenaaksebaan naar het complex Haasrode bijvoorbeeld). Hierdoor neemt de 
verkeersbelasting op de E40 toe ten oosten van de E314.  
 
Tussen Leuven en Mechelen is een toename van verkeer te zien op lokale wegen, dit 
toont aan dat door de knip ook een deel van het verkeer wordt weggeduwd naar het 
onderliggend wegennet. Ook de N2 tussen Leuven en Brussel kent een duidelijke 
toename van verkeersbelasting door de knip. 
 
Voor de avondspits zijn de veranderingen ten opzichte van de ochtendspits beduidend 
kleiner (zie figuur 4.6). Dit is logisch omdat er dan minder verkeer van Leuven naar 
Brussel rijdt. Rond Leuven treden ongeveer dezelfde effecten op als bij de ochtendspits: 
verkeer rijdt rechtstreeks via het onderliggend wegennet naar de E40 en de N2 wordt 
meer gebruikt. Maar deze effecten zijn van een kleinere grootteorde.  

4.4 Conclusies 

Het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant reageert op een logische en verklaarbare 
wijze op netwerkaanpassingen. Kleinere aanpassingen hebben louter een lokaal effect 
met hier en daar bovenlokale effecten, terwijl aanpassingen op belangrijkere links een 
groter effect hebben. De alternatieve routes die het verkeer kiest zijn realistisch. Waar 
mogelijk rijdt het verkeer om via de snelwegen, maar er zijn ook lokale verschuivingen. 
Deze validatietest bewijst dat, net zoals de voorgaande, het netwerkevenwicht in het 
provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant zeer stabiel is en dat routeverschuivingen 
correct gemodelleerd worden. 
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5 Samenvatting en conclusies specifieke validatie provinciaal 
verkeersmodel Vlaams-Brabant 

Door middel van een aantal specifieke validatietesten op het provinciaal verkeersmodel 
Vlaams-Brabant is nagegaan of de basisresultaten op een aantal belangrijke locaties 
betrouwbaar genoeg zijn. Bijkomend is onderzocht of het provinciaal verkeersmodel op 
een logische en betrouwbare wijze reageert als er bepaalde wijzigingen aan de matrices 
of het netwerk aangebracht worden. 

5.1 Validatie modelresultaten op referentiesegmenten 

Op enkele segmenten van de autosnelwegen in Vlaams-Brabant werden de 
modelresultaten gevalideerd op basis van de beschikbare tellingen. Over het algemeen 
wordt het verkeer synthetisch overschat. Voor de avondspits is dit het geval in beide 
richtingen, voor de ochtendspits enkel in de rijrichting naar Brussel. Dit is eigen aan een 
vraagmodellering en in dat opzicht dan ook perfect normaal. Verder ziet men dat de 
personenkalibratie goed functioneert en dat de tellingen na personenkalibratie zeer goed 
worden benaderd. Gegeven de structurele congestie die op sommige segmenten leidt tot 
moeilijk benaderbare telwaardes vanwege het statisch toedelingsproces, variaties in de 
dagdagelijkse uurintensiteiten en het gegeven dat het verkeersmodel uitgaat van een 
gemiddelde normale werkdagsituatie (zonder incidentele files ten gevolge van ongevallen 
of hinder ten gevolge van wegenwerken), kan men stellen dat het personenverkeer goed 
gemodelleerd wordt. 
 
Het vrachtverkeer wordt synthetisch meestal goed benaderd. Wel kunnen na het 
toedelen grotere afwijkingen voorkomen door de niet-simultane kalibratie van het 
personen- en vrachtverkeer. Het vrachtverkeer wordt in het verkeersmodel Vlaams-
Brabant eerder overschat. 

5.2 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices 

Vervolgens wordt nagegaan hoe het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant reageert 
op een lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices. Bij een reductie van 
de auto- en vrachtmatrices met 1% zien we een afname van de belastingen, 
voornamelijk op het hoofdwegennet. Vooral op het onderliggend weggennet zijn enkele 
toenames te zien, die het gevolg zijn van een gewijzigde routekeuze door een gewijzigd 
vraag-aanbodevenwicht. Bij een ophoging van de auto- en vrachtmatrices met 1% zien 
we een toename van de belastingen, voornamelijk op het hoofdwegennet. Ook hier zijn 
op het onderliggend wegennet eerder beperkte effecten te zien. Tijdens de avondspits 
zijn er meer verschillen vast te stellen dan tijdens de ochtendspits. Dit komt door de 
grotere verkeersdrukte en congestie. Het aantal verschillen bij een reductie van de 
matrices met 1% en bij een ophoging met 1% is ongeveer even groot. We kunnen 
concluderen dat het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant op een logische en 
verklaarbare wijze reageert op een lineaire ophoging of reductie van de auto- en 
vrachtmatrices.  
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5.3 Effecten netwerkaanpassingen 

Tot slot is nagegaan wat de effecten zijn van enkele netwerkaanpassingen op het 
provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant. De effecten blijken in verhouding te staan tot 
het belang van de geknipte link. Een knip op de Martelarenlaan (Leuven) beïnvloedt 
vooral het verkeer in de onmiddellijke nabijheid en zorgt bovendien voor toenames van 
het verkeer dat via het westen van Leuven rijdt (via de ring of de snelwegen). Het 
knippen van de N26 tussen Mechelen en Leuven leidt tot nieuwe routekeuzes voor dit 
verkeer, via het hoofdwegennet en via parallelwegen. Tenslotte heeft een knip van een 
segment van de verkeerswisselaar in Heverlee een zeer groot effect tijdens de 
ochtendspits, aangezien een groot aandeel van het verkeer hierdoor zijn route moet 
wijzigen. De nieuwe routes die gekozen worden komen in al deze gevallen overeen met 
wat men kan verwachten. We kunnen dus concluderen dat het provinciaal verkeersmodel 
Vlaams-Brabant op een logische en verklaarbare wijze reageert op netwerkaanpassingen. 

5.4 Conclusie 

Uit de specifieke validatie van de basisresultaten van het provinciaal verkeersmodel 
Vlaams-Brabant versie 3.6.1 kunnen we concluderen dat de belastingen voor het 
personen- en vrachtverkeer een realistische benadering zijn van de tellingen, al wordt 
het vrachtverkeer op sommige segmenten enigszins overschat. Verder reageert het 
provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant op een logische en verklaarbare wijze op 
bepaalde wijzigingen aan de matrices of op netwerkaanpassingen. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het netwerkevenwicht in deze versie zeer stabiel is. 
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Deel 4 – Specifieke validatie 
provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen 

1 Inleiding 

In dit deel van het rapport wordt de specifieke validatie van de basisresultaten van het 
provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen besproken. Hierbij zijn een aantal 
verschillende validatietesten uitgevoerd. Deze testen hebben tot doel om na te gaan of 
de resultaten van dit verkeersmodel realistisch zijn en of het verkeersmodel op 
realistische wijze reageert op wijzigingen. 
 
Het Verkeerscentrum heeft een aantal specifieke validatietesten uitgevoerd op de 
basisresultaten van het provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen. De resultaten van 
de belangrijkste testen komen in dit deel van het rapport aan bod. De figuren en 
grafieken die bij dit deel horen, zijn terug te vinden in bijlage 4 van dit rapport. 

2 Validatie modelresultaten op referentiesegmenten 

2.1 Algemeen 

Deze validatietest wordt toegepast voor de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-
18u). Op deze referentiesegmenten worden de modelresultaten gevalideerd op basis van 
de beschikbare tellingen, waarbij de nummers overeenkomen met de locatie op volgende 
figuur: 

- E17 ter hoogte van Waregem (1) 
- E403 ter hoogte van Roeselare (2) 
- E40 ter hoogte van Loppem (3) 
- E40 ter hoogte van Middelkerke (4) 
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Figuur 17: Locaties gevalideerde tellingen 

  

p. 69 69 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

2.2 Analyse tellingen 

In dit hoofdstuk worden de belastingen op de snelwegen vergeleken met de tellingen. De 
cijfers die hiervoor gebruikt zijn, zijn terug te vinden in tabel 1.1 in bijlage 4 van dit 
rapport. De belastingen in deze tabel zijn afkomstig uit verschillende fases van het 
modelinstrument MM. Concreet wordt er een onderscheid gemaakt tussen volgende 
soorten belastingen: 

- Kal_vr: Deze belastingen zijn het directe resultaat van het 
kalibratieprogramma voor het vrachtverkeer. Onderstaande figuur geeft een 
overzicht van de programma’s waaruit de derde hoofdmodule (kal-vracht) van 
het modelinstrument MM is opgebouwd. Het zesde en elfde programma op 
onderstaande figuur, voeren de kalibratie uit voor respectievelijk het zware en 
het lichte vrachtverkeer. Beide programma’s zijn op onderstaande figuur in het 
rood omkaderd.  
 

  
Figuur 18: Overzicht hoofdmodule kal-vracht 

 
- Synthetisch: Deze belastingen zijn het resultaat van een toedeling van de 

synthetische personenmatrices en de gekalibreerde vrachtmatrices. De figuur 
op de volgende pagina toont de opbouw van de vijfde hoofdmodule (paden) 
van het modelinstrumentarium MM. Hierbij voert het eerste programma (in het 
rood omkaderd) de toedeling uit. 
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Figuur 19: Overzicht hoofdmodule paden 

 
- Kal_pw: Deze belastingen zijn het directe resultaat van het 

kalibratieprogramma voor de personenwagens. Onderstaande figuur geeft een 
overzicht van de eerste 4 programma’s waaruit de zesde hoofdmodule 
(kalibratie) van het modelinstrument MM is opgebouwd. Het tweede 
programma  (in het rood omkaderd) op onderstaande figuur voert de kalibratie 
uit van de personenwagens.  
 

 
Figuur 20: Overzicht eerste 4 programma’s van de hoofdmodule kalibratie 
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- Gekalibreerd: Deze belastingen zijn het resultaat van een toedeling van de 
gekalibreerde personenmatrices en de gekalibreerde vrachtmatrices. 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de laatste 3 programma’s waaruit 
de zesde hoofdmodule (kalibratie) van het modelinstrument MM is opgebouwd. 
Het programma met uitvoeringscode 16 (in het rood omkaderd) op 
onderstaande figuur, voert deze toedeling uit. 
 

 
Figuur 21: Overzicht laatste 3 programma’s van de hoofdmodule kalibratie 

 
- Finaal: Deze belastingen maken deel uit van het voornaamste resultaat van 

het modelinstrument MM.  De achtste hoofdmodule (toedelen) van het 
modelinstrument MM heeft een netwerk file als resultaat met daarin de finale 
belastingen. 

  

p. 72 72 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

2.2.1 E17 ter hoogte van Waregem 

Voor de ochtendspits wordt het synthetisch personenverkeer (kolom Synth. van tabel 1.1 
in bijlage 4) op de E17 richting Gent wat overschat, terwijl het personenverkeer richting 
Kortrijk onderschat wordt. De kalibratie van het personenverkeer (kolom kal_pw) geeft 
waarden die dicht bij die van de tellingen liggen. Ook bij de eerste toedeling na de 
kalibratie van het personenverkeer (kolom Gekal.) benaderen de belastingen de tellingen 
zeer goed. De finale belastingen na de tweede vervoerwijzekeuze (kolom Finaal) zijn nog 
steeds een goede benadering van de tellingen. Het vrachtverkeer wordt in het hele 
proces wat onderschat, maar is nog steeds een redelijke benadering van de telwaarden. 
 
Voor de avondspits wordt zowel het personenverkeer als het vrachtverkeer in beide 
richtingen lichtjes onderschat. De belastingen liggen echter gedurende het hele proces 
dicht bij de telwaarden. 

2.2.2 E403 ter hoogte van Roeselare 

Over het algemeen liggen de belastingen gedurende het hele proces redelijk dicht bij de 
telwaarden. Voor het personenverkeer worden de belastingen tijdens de ochtendspits 
synthetisch onderschat voor de rijrichting naar Brugge. Voor de avondspits is dit het 
geval richting Kortrijk. In beide gevallen wordt dit door de kalibratie gecorrigeerd en de 
waarden na toedeling benaderen de tellingen goed. Over het algemeen lijken ook hier de 
belastingen meestal iets lager te liggen dan de telwaarden. 

2.2.3 E40 ter hoogte van Loppem 

Voor de ochtendspits wordt het personenverkeer richting kust onderschat in de 
synthetische matrices. Dit wordt gecorrigeerd door de kalibratie en na de toedeling liggen 
de belastingen dicht bij de telwaarden. In de andere rijrichting liggen de waarden vrij 
dicht bij die van de tellingen gedurende het hele proces. Ook het vrachtverkeer wordt 
goed benaderd. 
 
Voor de avondspits zijn de conclusies dezelfde, maar in dit geval wordt het verkeer 
richting Gent synthetisch onderschat. Ook hier wordt dit door de kalibratie gecorrigeerd. 
Alle andere belastingen liggen gedurende het hele proces dicht in de buurt van de 
telwaarden.  

2.2.4 E40 ter hoogte van Middelkerke 

Ter hoogte van Middelkerke zijn de conclusies grotendeels dezelfde als aan de afrit 
Loppem. In de ochtendspits wordt het verkeer richting Calais onderschat in de 
synthetische matrices, in de avondspits is dat vooral het geval voor verkeer richting 
Brugge. Ook hier worden de waarden verbeterd door de kalibratie. De overige 
belastingen liggen steeds in de buurt van de telwaarden.  
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3 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices 

In deze paragraaf wordt er nagegaan of een beperkte lineaire ophoging of reductie van 
de auto- en vrachtmatrices resulteert in gelijkaardige beperkte wijzigingen aan de 
netwerkbelastingen. Concreet worden de verplaatsingsmatrices (auto- en vrachtverkeer) 
met 1 % verlaagd of opgehoogd en deze worden unimodaal toegedeeld. 

3.1 Algemeen overzicht van de validatietest 

Deze validatietest wordt toegepast voor de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-
18u). Aangezien er telkens wordt gekeken of het verkeersmodel op een realistische 
manier omgaat met veranderingen, zullen de resultaten telkens bestaan uit een aantal 
verschilfiguren. In totaal worden er voor deze validatietest drie varianten met elkaar 
vergeleken: 

- Variant waarin de auto- en vrachtmatrices met 1% werden gereduceerd (M1). 
- Variant waarbij er niets wijzigt (vanaf hier ook referentievariant genoemd) (REF). 
- Variant waarin de auto- en vrachtmatrices worden opgehoogd met 1% (P1). 

 
Gegeven de drie varianten die worden vergeleken voor twee modelperiodes, zijn er in 
totaal zes resultaatscategorieën waarvan de resultaten hier besproken worden: 

- 08_M1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 08_P1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 08_P1_M1: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd. 

- 17_M1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 17_P1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 17_P1_M1: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd. 

 
Voor elke resultaatscategorie werd er een verschillenfiguur aangemaakt. Deze vindt men 
terug in bijlage 4. De volgende figuren worden in de bijlage weergegeven: 
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- Figuur 2.1 toont de resultaatscategorie 08_M1_REF. Hierbij wordt voor de 
ochtendspits het resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant.  

- Figuur 2.2 toont de resultaatscategorie 08_P1_REF. Hierbij wordt voor de 
ochtendspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant.  

- Figuur 2.3 toont de resultaatscategorie 08_P1_M1. Hierbij wordt voor de 
ochtendspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de toedeling van de 
gereduceerde auto– en vrachtmatrices. 

- Figuur 2.4 toont de resultaatscategorie 17_M1_REF. Hierbij wordt voor de 
avondspits het resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant.  

- Figuur 2.5 toont de resultaatscategorie 17_P1_REF. Hierbij wordt voor de 
avondspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant.  

- Figuur 2.6 toont de resultaatscategorie 08_P1_M1. Hierbij wordt voor de 
avondspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de toedeling van de 
gereduceerde auto– en vrachtmatrices. 

 
Voor alle figuren zijn de conclusies dezelfde. Er zijn binnen de provincie West-Vlaanderen 
weinig significante verschillen te zien. Op de E17 is een toename of afname van de 
belasting te zien overeenkomstig het ophogen of reduceren van de matrices, maar over 
het algemeen kan gesteld worden dat de wijzigingen aan de matrices niet groot genoeg 
zijn om voldoende grote verschillen te zien. Dit komt doordat er minder verkeer is in 
West-Vlaanderen dan in de andere provincies. Een verschil van 1% in de matrices is 
daardoor in absolute cijfers niet zo groot. Hierdoor zijn de structurele toenames en 
afnames niet zichtbaar op de verschillenplots. 

3.2 Detailanalyse validatietest 

In de vorige paragraaf werd door middel van een aantal verschilfiguren nagegaan in 
welke mate de belastingen wijzigden ten gevolge van de onderzochte aanpassingen aan 
de verplaatsingsmatrices. In deze paragraaf wordt er meer in detail gegaan en verschuift 
het accent richting het vergelijken van de verschillende resultaatscategorieën. Grafiek 
3.1 in bijlage 4 geeft een eerste overzicht van de verschillende resultaatscategorieën. 
Belangrijk is dat deze figuur juist geïnterpreteerd wordt. Op deze figuur ziet men voor 
elke resultaatscategorie de verschillen, opgedeeld in klassen, per linktype. Belangrijk 
hierbij is dat enkel de relevante verschillen worden weergeven, vandaar dat de klasse 
van [-20,20], dewelke gelijk staat aan niet relevante verschillen, niet wordt getoond. Het 
aandeel wegkilometers van een bepaald linktype waar relevante verschillen zijn 
waargenomen, is terug te vinden in de horizontale as-label. Daarnaast worden in de 
horizontale as-labels ook nog de resultaatscategorie alsook het overeenkomstige linktype 
getoond. 
 
Dit resultaat is ook gebundeld in de onderstaande tabel. Hieruit blijkt dat het aandeel 
links met een niet-relevante afwijking – met uitzondering van de snelwegen – steeds 
minstens 90 % bedraagt. Zeker voor de lokale links (linktype 7 of 8) hebben de 
onderzochte wijzigingen geen effect.  
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Tabel 3: Aandeel niet-relevante afwijkingen per linktype 

Grafiek 3.1 toont de relevante wijzigingen voor alle resultaatscategorieën voor 
ochtendspits en avondspits. In de resultaatscategorieën waarin de auto– en 
vrachtmatrices met 1% werden gereduceerd ten opzichte van de referentievariant, is het 
aandeel waarin er negatieve verschillen zijn vastgesteld groter dan het aandeel waarin er 
positieve verschillen zijn vastgesteld. Het omgekeerde geldt voor de vergelijkingen 
tussen de resultaatscategorieën waarin de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd ten opzichte van de referentiesituatie. Tot slot zijn er nog de 
resultaatscategorieën waarin telkens een vergelijking is gemaakt tussen de variant 
waarbij de auto– en vrachtmatrices zijn opgehoogd met 1% en de variant waarbij de 
auto– en vrachtmatrices zijn gereduceerd met 1%. In deze resultaatscategorieën ziet 
men door een ruimere verschuiving in de matrices een meer uitgesproken positief 
verschil dan in de andere resultaatscategorieën.  
 
Grafiek 3.2 geeft additionele informatie aan het bovenstaande. In deze grafiek wordt 
voor elke resultaatscategorie aangegeven hoeveel procent van de wegkilometers, waarop 
een toe– of afname werd vastgesteld, gaat om een toename of een afname. Hierbij is 
geen onderscheid gemaakt naar linktype. 

3.3 Conclusies 

Er zijn weinig significante verschillen in belasting op de wegen, doordat een ophoging of 
reductie van de matrices met 1% in absolute cijfers over het algemeen leidt tot een 
kleine verandering van de belasting. Wel kan vastgesteld worden dat op alle linktypes de 
veranderingen overeenkomstig de aanpassing van de matrices zijn. Het provinciaal 
verkeersmodel West-Vlaanderen reageert dus op een logische en verklaarbare wijze op 
de veranderingen in de auto– en vrachtmatrices. Deze validatietesten tonen aan dat het 
netwerkevenwicht zeer stabiel is, aangezien de beperkte wijzigingen die onderzocht zijn, 
resulteren in beperkte verschillen in de belastingen. 
  

Variant LT=1 LT=2 LT=3-4 LT=5-6 LT=7-8
08_M1_REF 89% 94% 97% 97% 99%
08_P1_REF 88% 94% 97% 97% 99%
08_P1_M1 76% 88% 93% 94% 97%
17_M1_REF 83% 89% 95% 93% 96%
17_P1_REF 88% 91% 95% 94% 97%
17_P1_M1 74% 86% 90% 90% 94%
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4 Effecten netwerkaanpassingen 

In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd of bepaalde netwerkaanpassingen leiden tot 
realistische belastingverschillen. Dit zal gebeuren voor de ochtendspits (8u-9u) en de 
avondspits (17u-18u). Aangezien de analyses gebeuren aan de hand van verschillen, zijn 
er voor deze netwerkaanpassingen verschillenfiguren (zie bijlage 4) aangemaakt, waarop 
belastingverschillen t.o.v. de basistoestand 2009 zijn voorgesteld. 
 
Bij deze validatietest werd er telkens een segment van de volgende wegen verkeersvrij 
gemaakt: 

- Knip R36 (Kortrijk) in de Zwevegemsestraat 
- Knip N37 tussen Roeselare en Tielt 
- Knip verkeerswisselaar Loppem 

4.1 Effecten van een knip op de R36 (Kortrijk) 

Figuur 4.1 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van een “knip” ter hoogte van de brug onder de spoorweg in de 
Zwevegemsestraat (R36) in Kortrijk. De exacte locatie van de knip is door middel van 
een blauwe link aangeduid in deze figuur.  
 
Op de figuur is te zien dat het verkeer op de oostelijke helft van de R36 (Romeinselaan, 
Groeningelaan, Minister Liebaertlaan) afneemt ten gevolge van de knip. Dit verkeer rijdt 
ofwel om via het westen (Beheerstraat, Meensestraat) ofwel langs de R8. 
 
Voor de avondspits is grotendeels hetzelfde te zien. Figuur 4.2 toont bovendien een 
afname van het verkeer op de N50 ten voordele van de N323, aangezien deze beter 
aansluit op de nieuwe routekeuze. De effecten blijven beperkt tot de omgeving van 
Kortrijk. 

4.2 Effecten van een knip op de N37 tussen Roeselare en Tielt 

Figuur 4.3 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van een “knip” op een segment van de Pittemsestraat (N37) tussen Ardooie 
en Pittem. De exacte locatie van de knip is door middel van een blauwe link aangeduid in 
deze figuur.  
 
Als gevolg van de knip neemt het verkeer op de rest van de N37 af. Dit is ook het geval 
voor enkele wegen die hier aan beide kanten aansluiten, zoals de R32 rond Roeselare en 
de N35 ten oosten van Tielt. Het verkeer dat wel nog op de N37 rijdt, volgt voornamelijk 
de route via Koolskamp als alternatief voor de geknipte weg.  
 
De verschillenfiguur van de avondspits (figuur 4.4) is bijna identiek. Er is iets meer 
verkeer dat via het zuiden van de geknipte link een alternatief zoekt, maar over het 
algemeen is het beeld hetzelfde als voor de ochtendspits. 
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4.3 Effecten van een knip van de verkeerswisselaar in Loppem 

Figuur 4.5 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van het knippen van de verkeerswisselaar in Loppem. De exacte locatie van 
de knip is door middel van een blauwe link aangeduid in deze figuur. De geknipte link is 
de afrit van de E403 (vanaf Kortrijk) naar de E40 (richting Gent). 
 
Zoals op figuur 4.5 te zien is, is er een eenvoudige alternatieve route om toch van de 
E17 naar de E40 te rijden. Het verkeer kan immers van de drie lussen gebruikmaken om 
achtereenvolgens de E40 richting kust op te rijden, dan onmiddellijk de afrit nemen en 
de E403 richting Kortrijk te nemen en vervolgens de derde lus gebruiken om de E40 
richting Gent op te rijden. Aangezien de belasting op de verkeerswisselaar hierdoor nog 
niet groot genoeg is om veel congestie te veroorzaken, zal het verkeer deze route 
volgen. 
 
Ook in de avondspits wordt deze route gevolgd. Figuur 4.6 toont ook dat een significant 
deel van het verkeer de N50 als alternatieve reisweg kiest. Dit is te verklaren door de 
grotere drukte tijdens de avondspits. 

4.4 Effecten van een knip van de E403 ter hoogte van Kortrijk 

Figuur 4.7 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van het knippen van de E403 voor de rijrichting naar Brugge. Deze knip is 
gebeurd op de verkeerswisselaar met de E17 nabij Kortrijk. 
 
De directe gevolgen hiervan zijn dat het verkeer op de E403 richting Brugge afneemt, en 
dat het verkeer op de E17 tussen de verkeerswisselaar en de eerstvolgende afrit richting 
Gent (afrit Kortrijk-Zuid) toeneemt. Een aanzienlijk deel van het verkeer zal immers op 
de verkeerswisselaar de E17 oprijden, deze volgen tot aan de volgende afrit en 
vervolgens terugrijden naar de verkeerswisselaar om zo haar route op de E403 voort te 
zetten. Op de E17 vanuit Rijsel neemt het verkeer af, aangezien de E403 richting Brugge 
niet meer bereikt kan worden via de verkeerswisselaar. 
 
Andere alternatieve routes die gekozen worden zijn via de N50 ten oosten van de E403, 
en via de N32 en A19 ten westen ervan. 
 
Figuur 4.8 toont de verschillenfiguur van de avondspits. De toenames en afnames 
situeren zich op dezelfde segmenten als voor de ochtendspits. De gevolgen reiken iets 
minder ver voor de avondspits als voor de ochtendspits. 

4.5 Conclusies 

Het provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen reageert op een logische en verklaarbare 
wijze op netwerkaanpassingen. De wijzigingen in reisroute als gevolg van geknipte links 
zijn logisch. Waar mogelijk rijdt het verkeer om via de snelwegen of belangrijkere wegen. 
Deze validatietest bewijst dat, net zoals de voorgaande, het netwerkevenwicht in het 
provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen zeer stabiel is en dat routeverschuivingen 
correct gemodelleerd worden. 
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5 Samenvatting en conclusies specifieke validatie provinciaal 
verkeersmodel West-Vlaanderen 

Door middel van een aantal specifieke validatietesten op het provinciaal verkeersmodel 
West-Vlaanderen is nagegaan of de basisresultaten op een aantal belangrijke locaties 
betrouwbaar genoeg zijn. Bijkomend is onderzocht of het provinciaal verkeersmodel op 
een logische en betrouwbare wijze reageert als er bepaalde wijzigingen aan de matrices 
of het netwerk aangebracht worden. 

5.1 Validatie modelresultaten op referentiesegmenten 

Op enkele segmenten van de autosnelwegen in West-Vlaanderen werden de 
modelresultaten gevalideerd op basis van de beschikbare tellingen. Op sommige 
segmenten wordt het verkeer in het provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen 
synthetisch onderschat. Dit wordt gecorrigeerd door de kalibratie en de finale waarden 
zijn steeds zeer goed te noemen. Zowel voor personenverkeer als voor vrachtverkeer 
liggen de belastingen steeds vrij dicht in de buurt van de telwaarden. Wel lijkt er over 
het algemeen eerder sprake van een onderschatting van het verkeer in de provincie 
West-Vlaanderen. 

5.2 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices 

Vervolgens wordt nagegaan hoe het provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen reageert 
op een lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices. In absolute cijfers is 
het verschil door ophoging of reductie van de matrices met 1% echter klein binnen de 
provincie West-Vlaanderen. Hierdoor zijn weinig significante verschillen in belastingen te 
zien op de figuren. Gezien de beperkte aanpassing is dit logisch. Wel kan gesteld worden 
dat de gewijzigde belastingen van de verschillende linktypes overeenkomstig de 
verandering van de matrices zijn. 

5.3 Effecten netwerkaanpassingen 

Tot slot is nagegaan wat de effecten zijn van enkele netwerkaanpassingen op het 
provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen. Het verkeer kiest voor logische 
alternatieven wanneer een link geknipt wordt. Bij een knip op de binnenring van Kortrijk 
zijn de effecten vooral lokaal. Het knippen van de belangrijkste verbindingsweg tussen 
Roeselare en Tielt heeft grotere gevolgen. Het knippen van een segment van de 
verkeerswisselaar in Loppem leidt vooral tot toegenomen gebruik van de drie andere 
lussen, aangezien het verkeer zo de gewenste route kan blijven volgen. Tenslotte zorgt 
een knip van de E403 op de verkeerswisselaar bij Kortrijk ervoor dat een deel van het 
verkeer gebruikmaakt van de E17 en keert op de eerstvolgende afrit, maar tegelijk dat 
het verkeer op de E403 afneemt ten voordele van alternatieve routes. We kunnen dus 
concluderen dat het provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen op een logische en 
verklaarbare wijze reageert op netwerkaanpassingen. 

5.4 Conclusie 

Uit de specifieke validatie van de basisresultaten van het provinciaal verkeersmodel 
West-Vlaanderen versie 3.6.1 kunnen we concluderen dat de belastingen voor het 
personen- en vrachtverkeer een realistische benadering zijn van de tellingen, al wordt 
het vrachtverkeer op sommige segmenten enigszins overschat. Verder reageert het 
provinciaal verkeersmodel West-Vlaanderen op een logische en verklaarbare wijze op 
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bepaalde wijzigingen aan de matrices of op netwerkaanpassingen. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het netwerkevenwicht in deze versie zeer stabiel is.  
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Deel 5 – Specifieke validatie 
provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen 

1 Inleiding 

In dit deel van het rapport wordt de specifieke validatie van de basisresultaten van het 
provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen besproken. Hierbij zijn een aantal 
verschillende validatietesten uitgevoerd. Deze testen hebben tot doel om na te gaan of 
de resultaten van dit verkeersmodel realistisch zijn en of het verkeersmodel op 
realistische wijze reageert op wijzigingen.  
 
Het Verkeerscentrum heeft een aantal specifieke validatietesten uitgevoerd op de 
basisresultaten van het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen. De resultaten van de 
belangrijkste testen komen in dit deel van het rapport aan bod. De figuren en grafieken 
die bij dit deel horen, zijn terug te vinden in bijlage 5 van dit rapport. 

2 Validatie modelresultaten op referentiesegmenten 

2.1 Algemeen 

Deze validatietest wordt toegepast voor de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-
18u). Op deze referentiesegmenten worden de modelresultaten gevalideerd op basis van 
de beschikbare tellingen, waarbij de nummers overeenkomen met de locatie op volgende 
figuur: 

- E40 ter hoogte van Nevele (1) 
- E17 ter hoogte van Deinze (2) 
- E40 ter hoogte van Wetteren (3) 
- E17 ter hoogte van Lokeren (4) 
- E34 ter hoogte van Kemzeke (5) 

p. 81 81 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

 
Figuur 22: Locaties gevalideerde tellingen 
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2.2 Analyse tellingen 

In dit hoofdstuk worden de belastingen op de snelwegen vergeleken met de tellingen. De 
cijfers die hiervoor gebruikt zijn, zijn terug te vinden in tabel 1.1 in bijlage 5 van dit 
rapport. De belastingen in deze tabel zijn afkomstig uit verschillende fases van het 
modelinstrument MM. Concreet wordt er een onderscheid gemaakt tussen volgende 
soorten belastingen: 

- Kal_vr: Deze belastingen zijn het directe resultaat van het 
kalibratieprogramma voor het vrachtverkeer. Onderstaande figuur geeft een 
overzicht van de programma’s waaruit de derde hoofdmodule (kal-vracht) van 
het modelinstrument MM is opgebouwd. Het zesde en elfde programma op 
onderstaande figuur, voeren de kalibratie uit voor respectievelijk het zware en 
het lichte vrachtverkeer. Beide programma’s zijn op onderstaande figuur in het 
rood omkaderd.  
 

  
Figuur 23: Overzicht hoofdmodule kal-vracht 

 
- Synthetisch: Deze belastingen zijn het resultaat van een toedeling van de 

synthetische personenmatrices en de gekalibreerde vrachtmatrices. De figuur 
op de volgende pagina toont de opbouw van de vijfde hoofdmodule (paden) 
van het modelinstrumentarium MM. Hierbij voert het eerste programma (in het 
rood omkaderd) de toedeling uit. 
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Figuur 24: Overzicht hoofdmodule paden 

 
- Kal_pw: Deze belastingen zijn het directe resultaat van het 

kalibratieprogramma voor de personenwagens. Onderstaande figuur geeft een 
overzicht van de eerste 4 programma’s waaruit de zesde hoofdmodule 
(kalibratie) van het modelinstrument MM is opgebouwd. Het tweede 
programma  (in het rood omkaderd) op onderstaande figuur voert de kalibratie 
uit van de personenwagens.  
 

 
Figuur 25: Overzicht eerste 4 programma’s van de hoofdmodule kalibratie 
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- Gekalibreerd: Deze belastingen zijn het resultaat van een toedeling van de 
gekalibreerde personenmatrices en de gekalibreerde vrachtmatrices. 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de laatste 3 programma’s waaruit 
de zesde hoofdmodule (kalibratie) van het modelinstrument MM is opgebouwd. 
Het programma met uitvoeringscode 16 (in het rood omkaderd) op 
onderstaande figuur, voert deze toedeling uit. 
 

 
Figuur 26: Overzicht laatste 3 programma’s van de hoofdmodule kalibratie 

 
- Finaal: Deze belastingen maken deel uit van het voornaamste resultaat van 

het modelinstrument MM.  De achtste hoofdmodule (toedelen) van het 
modelinstrument MM heeft een netwerk file als resultaat met daarin de finale 
belastingen. 
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2.2.1 E40 ter hoogte van Nevele 

Voor de ochtendspits wordt het synthetisch personenverkeer (kolom Synth. van tabel 1.1 
in bijlage 5) op de E40 richting Gent licht overschat, terwijl het verkeer richting kust licht 
onderschat wordt. De kalibratie van het personenverkeer (kolom kal_pw) geeft waarden 
die dicht bij die van de tellingen liggen. Ook tijdens de eerste toedeling na de kalibratie 
van het personenverkeer (kolom Gekal.) benaderen de belastingen de tellingen zeer 
goed. De finale belastingen na de tweede vervoerwijzekeuze (kolom Finaal) zijn nog 
steeds een quasi-perfecte benadering van de tellingen. Het vrachtverkeer wordt 
eveneens overschat in de richting van Gent en onderschat in de andere richting. Vooral 
het lichte vrachtverkeer richting Gent wordt overschat. De overige waarden liggen 
redelijk dicht bij de telwaarden. 
 
Voor de avondspits wordt het personenverkeer richting Gent vrij sterk onderschat in de 
synthetische matrices. De waarde na kalibratie (kal_pw) benadert de telling goed. Na het 
toedelen wordt het personenverkeer nog slechts licht onderschat. In de andere rijrichting 
wordt het personenverkeer in de synthetische matrices licht onderschat. De kalibratie 
corrigeert deze onderschatting en de finale waarde benadert de telling zo goed als 
perfect. Het vrachtverkeer tijdens de avondspits wordt over het algemeen vrij goed 
benaderd tijdens het hele proces. 

2.2.2 E17 ter hoogte van Deinze 

Over het algemeen liggen de belastingen gedurende het hele proces redelijk dicht bij de 
telwaarden. Voor het personenverkeer worden de belastingen tijdens de ochtendspits 
synthetisch onderschat voor de rijrichting naar het zuidwesten. Voor de avondspits is dit 
het geval in de andere rijrichting. In beide gevallen wordt dit door de kalibratie 
gecorrigeerd en de waarden na toedeling benaderen de tellingen goed. Het vrachtverkeer 
wordt meestal wat overschat, maar ook hier liggen de belastingen gedurende het hele 
proces niet al te ver van de telwaarden. 

2.2.3 E40 ter hoogte van Wetteren 

Voor de ochtendspits benaderen de synthetische matrices voor het personenverkeer de 
gemeten belastingen heel goed. Na het toedelen wordt de afwijking iets groter, maar de 
benadering blijft nog steeds goed. Ook het vrachtverkeer wordt correct weergegeven in 
de synthetische matrices. Voor het vrachtverkeer in de rijrichting naar Kortrijk wordt de 
overschatting wel groter bij het toedelen na de personenkalibratie. Na de tweede 
vervoerwijzekeuze neemt de fout weer wat af. 
 
Voor de avondspits zijn de conclusies ongeveer dezelfde. Wel wordt het personenverkeer 
richting Kortrijk hier enigszins onderschat. De overschatting van het vrachtverkeer 
gebeurt hier in de andere rijrichting, richting Gent. Over het algemeen zijn de 
benaderingen van de telwaarden echter goed. 
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2.2.4 E17 ter hoogte van Lokeren 

Voor de ochtendspits wordt het personenverkeer richting Gent onderschat in de 
synthetische matrices, terwijl het personenverkeer richting Kortrijk vrij sterk overschat 
wordt. In beide gevallen wordt dit gecorrigeerd door de kalibratie. De waarden na 
toedeling benaderen de tellingen goed. Het vrachtverkeer wordt gedurende het hele 
proces nauwkeurig weergegeven. 
 
Voor de avondspits wordt het personenverkeer richting Gent overschat in de synthetische 
matrices. De kalibratie geeft een nauwkeurige waarde en bij de eerste vervoerwijzekeuze 
na de kalibratie van het personenverkeer wordt de belasting correct weergegeven. De 
finale waarde is opnieuw een beperkte overschatting, maar dit is een betere benadering 
dan in de synthetische matrices. In de andere rijrichting geldt een lichte onderschatting 
van het personenverkeer gedurende het hele proces. Het vrachtverkeer wordt over het 
algemeen wat onderschat. Voor het lichte vrachtverkeer richting Kortrijk is de 
onderschatting groot, zowel in de synthetische matrices als na toedeling. 

2.2.5 E34 ter hoogte van Kemzeke 

Voor de ochtendspits wordt het personenverkeer in de synthetische matrices sterk 
overschat voor de rijrichting naar Antwerpen. De kalibratie benadert de telwaarde goed 
en na toedeling ligt de belasting veel dichter bij de gemeten waarde. Het 
personenverkeer richting Gent wordt wat onderschat in de synthetische matrices. Dit 
wordt gecorrigeerd door de kalibratie. De finale waarde benadert de telling goed. Het 
lichte vrachtverkeer richting Antwerpen wordt gedurende het hele proces overschat, 
terwijl het zware vrachtverkeer in deze richting onderschat wordt. Richting Gent wordt 
het lichte vrachtverkeer onderschat en het zware vrachtverkeer wordt goed benaderd. 
 
Voor de avondspits wordt vooral het personenverkeer vanuit Antwerpen overschat in de 
synthetische matrices en in mindere mate dat richting Antwerpen. De kalibratie 
corrigeert dit en tijdens de eerste toedeling na de personenkalibratie wordt voor beide 
richtingen de belasting nauwkeurig weergegeven. Na de tweede vervoerwijzekeuze wordt 
het verkeer vanuit Antwerpen opnieuw overschat, maar in beduidend mindere mate dan 
in de synthetische matrices. Het vrachtverkeer richting Antwerpen wordt onderschat, 
terwijl het vrachtverkeer richting Gent eerder wat overschat wordt.  
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3 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices 

In deze paragraaf wordt er nagegaan of een beperkte lineaire ophoging of reductie van 
de auto- en vrachtmatrices resulteert in gelijkaardige beperkte wijzigingen aan de 
netwerkbelastingen. Concreet worden de verplaatsingsmatrices (auto- en vrachtverkeer) 
met 1 % verlaagd of opgehoogd en deze worden unimodaal toegedeeld. 

3.1 Algemeen overzicht van de validatietest 

Deze validatietest wordt toegepast voor de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-
18u). Aangezien er telkens wordt gekeken of het verkeersmodel op een realistische 
manier omgaat met veranderingen, zullen de resultaten telkens bestaan uit een aantal 
verschilfiguren. In totaal worden er voor deze validatietest drie varianten met elkaar 
vergeleken: 

- Variant waarin de auto- en vrachtmatrices met 1% werden gereduceerd (M1). 
- Variant waarbij er niets wijzigt (vanaf hier ook referentievariant genoemd) (REF). 
- Variant waarin de auto- en vrachtmatrices worden opgehoogd met 1% (P1). 

 
Gegeven de drie varianten die worden vergeleken voor twee modelperiodes, zijn er in 
totaal zes resultaatscategorieën waarvan de resultaten hier besproken worden: 

- 08_M1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 08_P1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 08_P1_M1: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd. 

- 17_M1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 17_P1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 17_P1_M1: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd. 

 
Voor elke resultaatscategorie werd er een verschillenfiguur aangemaakt. Deze vindt men 
terug in bijlage 5. 
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Figuur 2.1 toont de resultaatscategorie 08_M1_REF. Hierbij wordt voor de ochtendspits 
het resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto- en vrachtmatrices vergeleken 
met het resultaat van de referentievariant. Binnen de provincie Oost-Vlaanderen zijn er 
weinig wegsegmenten waar de afname van de matrices met 1% voldoende is om een 
significant verschil op te meten. Enkel op de E17 tussen Gent en Sint-Niklaas is dit het 
geval. 
 
De volgende figuur (figuur 2.2) toont de resultaatscategorie 08_P1_REF. Hierbij wordt 
voor de ochtendspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant. Het effect is 
gelijkaardig als op de vorige figuur. Hier wordt een toename van het verkeer op de E17 
tussen Gent en Sint-Niklaas vastgesteld. 
 
In figuur 2.3 wordt de resultaatscategorie 08_P1_M1 getoond. Hierbij wordt voor de 
ochtendspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en vrachtmatrices 
vergeleken met het resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto– en 
vrachtmatrices. Het verschil tussen deze varianten is wel groot genoeg voor meer 
significante verschillen. Er zijn toenames te zien op de volledige E17, op de E40 tussen 
Aalter en Gent en op delen van de R4. 
 
Figuur 2.4 toont de resultaatscategorie 17_M1_REF. Hierbij wordt voor de avondspits het 
resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto- en vrachtmatrices vergeleken met 
het resultaat van de referentievariant. Ook voor de avondspits zijn de verschillen 
beperkt. De belangrijkste wegsegmenten met significante afnames zijn de E17 tussen 
Antwerpen en Sint-Niklaas en ter hoogte van Gentbrugge en op de E34 tussen 
Antwerpen en Zelzate. 
 
De volgende figuur (figuur 2.5) toont de resultaatscategorie 17_P1_REF. Hierbij wordt 
voor de avondspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant. Dit geeft opnieuw 
nagenoeg hetzelfde resultaat als de vorige figuur. Op de in bovenstaande paragraaf 
genoemde wegsegmenten zijn nu toenames te zien. 
 
Als laatste resultaatscategorie wordt voor de avondspits de variant waarbij de auto– en 
vrachtmatrices met 1% werden opgehoogd vergeleken met de variant waarbij de auto– 
en vrachtmatrices werden gereduceerd met 1% (zie figuur 2.6). Op deze figuur zijn de 
verschillen het grootst. Er zijn significante toenames op de volledige E17, op de E34 van 
Antwerpen tot Kaprijke, op de R4 en op een aantal secundaire wegen. 
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3.2 Detailanalyse validatietest 

In de vorige paragraaf werd door middel van een aantal verschilfiguren nagegaan in 
welke mate de belastingen wijzigden ten gevolge van de onderzochte aanpassingen aan 
de verplaatsingsmatrices. In deze paragraaf wordt er meer in detail gegaan en verschuift 
het accent richting het vergelijken van de verschillende resultaatscategorieën. Grafiek 
3.1 in bijlage 5 geeft een eerste overzicht van de verschillende resultaatscategorieën. 
Belangrijk is dat deze figuur juist geïnterpreteerd wordt. Op deze figuur ziet men voor 
elke resultaatscategorie de verschillen, opgedeeld in klassen, per linktype. Belangrijk 
hierbij is dat enkel de relevante verschillen worden weergeven, vandaar dat de klasse 
van [-20,20], dewelke gelijk staat aan niet relevante verschillen, niet wordt getoond. Het 
aandeel wegkilometers van een bepaald linktype waar relevante verschillen zijn 
waargenomen, is terug te vinden in de horizontale as-label. Daarnaast worden in de 
horizontale as-labels ook nog de resultaatscategorie alsook het overeenkomstige linktype 
getoond. 
 
Dit resultaat is ook gebundeld in de onderstaande tabel. Hieruit blijkt dat het aandeel 
links met een niet-relevante afwijking – met uitzondering van de snelwegen – steeds 
minstens 90 % bedraagt. Zeker voor de lokale links (linktype 7 of 8) hebben de 
onderzochte wijzigingen geen effect.  
 

 
Tabel 4: Aandeel niet-relevante afwijkingen per linktype 

Grafiek 3.1 toont de relevante wijzigingen voor alle resultaatscategorieën voor 
ochtendspits en avondspits. In de resultaatscategorieën waarin de auto– en 
vrachtmatrices met 1% werden gereduceerd ten opzichte van de referentievariant, is het 
aandeel waarin er negatieve verschillen zijn vastgesteld groter dan het aandeel waarin er 
positieve verschillen zijn vastgesteld. Het omgekeerde geldt voor de vergelijkingen 
tussen de resultaatscategorieën waarin de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd ten opzichte van de referentiesituatie. Tot slot zijn er nog de 
resultaatscategorieën waarin telkens een vergelijking is gemaakt tussen de variant 
waarbij de auto– en vrachtmatrices zijn opgehoogd met 1% en de variant waarbij de 
auto– en vrachtmatrices zijn gereduceerd met 1%. In deze resultaatscategorieën ziet 
men door een ruimere verschuiving in de matrices een meer uitgesproken positief 
verschil dan in de andere resultaatscategorieën.  
 
Grafiek 3.2 geeft additionele informatie aan het bovenstaande. In deze grafiek wordt 
voor elke resultaatscategorie aangegeven hoeveel procent van de wegkilometers, waarop 
een toe– of afname werd vastgesteld, gaat om een toen- of een afname. Hierbij is geen 
onderscheid gemaakt naar linktype. 

Variant LT=1 LT=2 LT=3-4 LT=5-6 LT=7-8
08_M1_REF 88% 99% 99% 99% 100%
08_P1_REF 86% 99% 99% 99% 100%
08_P1_M1 77% 97% 96% 98% 99%
17_M1_REF 82% 99% 99% 99% 100%
17_P1_REF 81% 98% 97% 98% 99%
17_P1_M1 74% 96% 93% 96% 98%
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3.3 Conclusies 

Het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen reageert op een logische en verklaarbare 
wijze op de veranderingen in de auto– en vrachtmatrices. Deze validatietesten tonen aan 
dat het netwerkevenwicht zeer stabiel is, aangezien de beperkte wijzigingen die 
onderzocht zijn, resulteren in beperkte verschillen in de belastingen. De verschillen 
situeren zich bovendien grotendeels op de snelwegen. 
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4 Effecten netwerkaanpassingen 

In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd of bepaalde netwerkaanpassingen leiden tot 
realistische belastingverschillen. Dit zal gebeuren voor de ochtendspits (8u-9u) en de 
avondspits (17u-18u). Aangezien de analyses gebeuren aan de hand van verschillen, zijn 
er voor deze netwerkaanpassingen verschillenfiguren (zie bijlage 5) aangemaakt, waarop 
belastingverschillen t.o.v. de basistoestand 2009 zijn voorgesteld. 
 
Bij deze validatietest werd er telkens een segment van de volgende wegen verkeersvrij 
gemaakt: 

- Knip R42 (Sint-Niklaas) 
- Knip N60 (Zwijnaarde) 
- Knip B401 (Gent) 

4.1 Effecten van een knip op de R42 (Sint-Niklaas) 

Figuur 4.1 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van een “knip” op de Spoorweglaan (R42) in Sint-Niklaas. De exacte locatie 
van de knip is door middel van een blauwe link aangeduid in deze figuur.  
 
Op de figuur is te zien dat het verkeer op de overige segmenten van de R42 afneemt ten 
gevolge van de knip. Het verkeer door het centrum en via de Heistraat neemt toe. De 
gevolgen blijven beperkt tot de onmiddellijke omgeving van Sint-Niklaas. 
 
Ook voor de avondspits zijn de verschillen beperkt. Figuur 4.2 toont een afname van het 
verkeer op de R42 en de N451. Het verkeer door het centrum van Sint-Niklaas en in de 
Heistraat neemt ook hier toe. Er is ook een beperkte afname van het verkeer op de E17 
te zien. 

4.2 Effecten van een knip op de N60 ter hoogte van Zwijnaarde 

Figuur 4.3 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van een “knip” op een segment van de Grotesteenweg-Zuid (N60) ter hoogte 
van Zwijnaarde. De exacte locatie van de knip is door middel van een blauwe link 
aangeduid in deze figuur.  
 
Op de figuur is duidelijk te zien dat het verkeer drastisch toeneemt op de E40 tussen 
Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde en op de E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte. Dit is 
dan ook de meest logische omrijroute indien de N60 geknipt wordt. De overige 
verschillen zijn beperkt. 
 
De verschillenfiguur van de avondspits (figuur 4.4) is gelijkaardig. Ook hier worden 
vooral dezelfde segmenten van de E40 en de E17 extra belast. Wel zijn er meer effecten 
te zien op de secundaire wegen. Dit is te verklaren doordat in de avondspits motieven als 
winkel en recreatief een grotere rol spelen en hiervoor de secundaire wegen vaker 
gebruikt worden. 
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4.3 Effecten van een knip van de B401 in Gent 

Figuur 4.5 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van het knippen van de B401 in Gent. De exacte locatie van de knip is door 
middel van een blauwe link aangeduid in deze figuur. 
 
Figuur 4.5 toont dat deze knip een grote invloed heeft op het gebruik van de omliggende 
wegen. Enerzijds neemt het verkeer op de E17 en op de E40 af. Anderzijds worden de 
secundaire wegen vanaf deze snelwegen en uit de omgeving van Gent zwaarder belast. 
 
Voor de avondspits zijn de veranderingen gelijkaardig als voor de ochtendspits. Figuur 
4.6 toont ook hier een afname op de E17 en vooral op de E40, terwijl de secundaire 
wegen en de R4 zwaarder belast worden.  

4.4 Conclusies 

Het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen reageert op een logische en verklaarbare 
wijze op netwerkaanpassingen. Kleinere aanpassingen hebben louter een lokaal effect 
met hier en daar bovenlokale effecten, terwijl aanpassingen op belangrijkere links een 
groter effect hebben. De alternatieve routes die het verkeer kiest zijn realistisch. Waar 
mogelijk rijdt het verkeer om via de snelwegen, maar er zijn ook lokale verschuivingen. 
Deze validatietest bewijst dat, net zoals de voorgaande, het netwerkevenwicht in het 
provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen zeer stabiel is en dat routeverschuivingen 
correct gemodelleerd worden. 
  

p. 93 93 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



 

5 Samenvatting en conclusies specifieke validatie provinciaal 
verkeersmodel Oost-Vlaanderen 

Door middel van een aantal specifieke validatietesten op het provinciaal verkeersmodel 
Oost-Vlaanderen is nagegaan of de basisresultaten op een aantal belangrijke locaties 
betrouwbaar genoeg zijn. Bijkomend is onderzocht of het provinciaal verkeersmodel op 
een logische en betrouwbare wijze reageert als er bepaalde wijzigingen aan de matrices 
of het netwerk aangebracht worden. 

5.1 Validatie modelresultaten op referentiesegmenten 

Op enkele segmenten van de autosnelwegen in Oost-Vlaanderen werden de 
modelresultaten gevalideerd op basis van de beschikbare tellingen. Het personenverkeer 
wordt in het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen goed gemodelleerd. Over het 
algemeen kan men stellen dat de synthetische matrices redelijk dicht bij de telwaarden 
komen en dat het kalibratieproces ervoor zorgt dat er ook na het toedelen weinig grote 
afwijkingen zijn. De finale waarden zijn in bijna alle gevallen goede benaderingen van de 
tellingen. 
 
Voor het vrachtverkeer zijn er iets meer relatief grotere fouten, maar globaal gezien 
worden de tellingen ook hier redelijk goed benaderd. Noch voor het personenverkeer, 
noch voor het vrachtverkeer is er een systematische over- of onderschatting van de 
belastingen. 

5.2 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices 

Vervolgens wordt nagegaan hoe het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen reageert 
op een lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices. Bij een reductie van 
de auto- en vrachtmatrices met 1% zien we een afname van de belastingen op een 
beperkt deel van het wegennet, voornamelijk de E17 en delen van de andere snelwegen. 
Bij een ophoging van de auto- en vrachtmatrices met 1% zien we een toename van de 
belastingen op dezelfde hoofdwegen. Ook hier zijn op het onderliggend wegennet weinig 
tot geen effecten te zien. Er zijn ongeveer evenveel verschillen tussen de ochtendspits en 
de avondspits. Het aantal verschillen bij een reductie van de matrices met 1% en bij een 
ophoging met 1% is ongeveer even groot. We kunnen concluderen dat het provinciaal 
verkeersmodel Oost-Vlaanderen op een logische en verklaarbare wijze reageert op een 
lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices. 

5.3 Effecten netwerkaanpassingen 

Tot slot is nagegaan wat de effecten zijn van enkele netwerkaanpassingen op het 
provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen. De effecten blijken in verhouding te staan 
tot het belang van de geknipte link. Een knip op de Spoorweglaan in Sint-Niklaas zorgt 
ervoor dat er minder verkeer is op de R42 en dat het verkeer door het centrum van Sint-
Niklaas en op de Heistraat toeneemt. Het knippen van de Grotesteenweg-Zuid (N60) ter 
hoogte van Zwijnaarde leidt tot een toegenomen drukte op de alternatieve rijroute via de 
E40 en de E17. Tenslotte heeft een knip van de B401 in Gent een zeer groot effect 
aangezien een groot aandeel van het verkeer van en naar het centrum van Gent hierdoor 
zijn route moet wijzigen. De nieuwe routes die gekozen worden komen in al deze 
gevallen overeen met wat men kan verwachten. We kunnen dus concluderen dat het 
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provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen op een logische en verklaarbare wijze 
reageert op netwerkaanpassingen. 

5.4 Conclusie 

Uit de specifieke validatie van de basisresultaten van het provinciaal verkeersmodel 
Oost-Vlaanderen versie 3.6.1 kunnen we concluderen dat de belastingen voor het 
personen- en vrachtverkeer een realistische benadering zijn van de tellingen. Verder 
reageert het provinciaal verkeersmodel Oost-Vlaanderen op een logische en verklaarbare 
wijze op bepaalde wijzigingen aan de matrices of op netwerkaanpassingen. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het netwerkevenwicht in deze versie zeer stabiel is. 
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Deel 6 – Specifieke validatie 
provinciaal verkeersmodel Limburg 

1 Inleiding 

In dit deel van het rapport wordt de specifieke validatie van de basisresultaten van het 
provinciaal verkeersmodel Limburg besproken. Hierbij zijn een aantal verschillende 
validatietesten uitgevoerd. Deze testen hebben tot doel om na te gaan of de resultaten 
van dit verkeersmodel realistisch zijn en of het verkeersmodel op realistische wijze 
reageert op wijzigingen.  
 
Het Verkeerscentrum heeft een aantal specifieke validatietesten uitgevoerd op de 
basisresultaten van het provinciaal verkeersmodel Limburg. De resultaten van de 
belangrijkste testen komen in dit deel van het rapport aan bod. De figuren en grafieken 
die bij dit deel horen, zijn terug te vinden in bijlage 6 van dit rapport. 

2 Validatie modelresultaten op referentiesegmenten 

2.1 Algemeen 

Deze validatietest wordt toegepast voor de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-
18u). Op deze referentiesegmenten worden de modelresultaten gevalideerd op basis van 
de beschikbare tellingen, waarbij de nummers overeenkomen met de locatie op volgende 
figuur: 

- E313 ter hoogte van Beringen (1) 
- E313 ter hoogte van Hasselt-West (2) 
- E314 ter hoogte van Park Midden-Limburg (3) 
- N74 ter hoogte van Hechtel-Eksel (4) 
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Figuur 27: Locaties gevalideerde tellingen 
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2.2 Analyse tellingen 

In dit hoofdstuk worden de belastingen op de snelwegen vergeleken met de tellingen. De 
cijfers die hiervoor gebruikt zijn, zijn terug te vinden in tabel 1.1 in bijlage 6 van dit 
rapport. De belastingen in deze tabel zijn afkomstig uit verschillende fases van het 
modelinstrument MM. Concreet wordt er een onderscheid gemaakt tussen volgende 
soorten belastingen: 

- Kal_vr: Deze belastingen zijn het directe resultaat van het 
kalibratieprogramma voor het vrachtverkeer. Onderstaande figuur geeft een 
overzicht van de programma’s waaruit de derde hoofdmodule (kal-vracht) van 
het modelinstrument MM is opgebouwd. Het zesde en elfde programma op 
onderstaande figuur, voeren de kalibratie uit voor respectievelijk het zware en 
het lichte vrachtverkeer. Beide programma’s zijn op onderstaande figuur in het 
rood omkaderd.  
 

  
Figuur 28: Overzicht hoofdmodule kal-vracht 

 
- Synthetisch: Deze belastingen zijn het resultaat van een toedeling van de 

synthetische personenmatrices en de gekalibreerde vrachtmatrices. De figuur 
op de volgende pagina toont de opbouw van de vijfde hoofdmodule (paden) 
van het modelinstrumentarium MM. Hierbij voert het eerste programma (in het 
rood omkaderd) de toedeling uit. 
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Figuur 29: Overzicht hoofdmodule paden 

 
- Kal_pw: Deze belastingen zijn het directe resultaat van het 

kalibratieprogramma voor de personenwagens. Onderstaande figuur geeft een 
overzicht van de eerste 4 programma’s waaruit de zesde hoofdmodule 
(kalibratie) van het modelinstrument MM is opgebouwd. Het tweede 
programma  (in het rood omkaderd) op onderstaande figuur voert de kalibratie 
uit van de personenwagens.  
 

 
Figuur 30: Overzicht eerste 4 programma’s van de hoofdmodule kalibratie 
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- Gekalibreerd: Deze belastingen zijn het resultaat van een toedeling van de 
gekalibreerde personenmatrices en de gekalibreerde vrachtmatrices. 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de laatste 3 programma’s waaruit 
de zesde hoofdmodule (kalibratie) van het modelinstrument MM is opgebouwd. 
Het programma met uitvoeringscode 16 (in het rood omkaderd) op 
onderstaande figuur, voert deze toedeling uit. 
 

 
Figuur 31: Overzicht laatste 3 programma’s van de hoofdmodule kalibratie 

 
- Finaal: Deze belastingen maken deel uit van het voornaamste resultaat van 

het modelinstrument MM. De achtste hoofdmodule (toedelen) van het 
modelinstrument MM heeft een netwerk file als resultaat met daarin de finale 
belastingen. 
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2.2.1 E313 ter hoogte van Beringen 

Voor de ochtendspits wordt het synthetisch personenverkeer (kolom Synth. van tabel 1.1 
in bijlage 6) op de E313 richting Lummen licht onderschat, terwijl het verkeer in de 
andere richting licht overschat wordt. De kalibratie van het personenverkeer (kolom 
kal_pw) geeft waarden die dicht bij die van de tellingen liggen. Ook bij de eerste 
toedeling na de kalibratie van het personenverkeer (kolom Gekal.) benaderen de 
belastingen de tellingen zeer goed. De finale belastingen na de tweede 
vervoerwijzekeuze (kolom Finaal) zijn nog steeds een goede benadering van de tellingen. 
Het lichte vrachtverkeer wordt eveneens onderschat in de richting van Lummen en 
overschat in de andere richting. Het zware vrachtverkeer wordt in beide richtingen goed 
weergegeven. 
 
Voor de avondspits wordt het personenverkeer richting Lummen wat overschat in de 
synthetische matrices. De waarde na kalibratie (kal_pw) benadert de telling goed. Na het 
toedelen wordt het personenverkeer nog slechts licht onderschat. In de andere rijrichting 
wordt het personenverkeer gedurende het hele proces uitstekend benaderd. Ook het 
vrachtverkeer in beide richtingen wordt goed gemodelleerd. 

2.2.2 E313 ter hoogte van Hasselt-West 

Voor de ochtendspits wordt opnieuw het personenverkeer richting Lummen wat 
overschat en het verkeer in de andere rijrichting licht onderschat in de synthetische 
matrices. In beide richtingen geeft de kalibratie een waarde die de telling quasi-exact 
benadert. De waarden na toedeling zijn nog steeds zeer goed en geven een betere 
benadering van de tellingen dan de synthetische matrices. Het vrachtverkeer wordt in 
beide richtingen licht onderschat, maar de belastingen liggen gedurende het hele proces 
dicht bij de telwaarden. 
 
Voor de avondspits wordt het personenverkeer in beide richtingen wat overschat in de 
synthetische matrices. Ook hier wordt dit gecorrigeerd door de kalibratie en zijn de finale 
belastingen een goede benadering van de tellingen. Het vrachtverkeer wordt in beide 
richtingen zeer goed gemodelleerd. 

2.2.3 E314 ter hoogte van Park Midden-Limburg 

De benaderingen van de telwaarden zijn over het algemeen uitstekend gedurende het 
hele proces, dit voor zowel de ochtend- als de avondspits. Enkel het personenverkeer 
richting Lummen in de ochtendspits wordt in de synthetische matrices overschat, maar 
dit wordt gecorrigeerd door de kalibratie. De belasting na toedeling ligt ook hier zeer 
dicht bij de telwaarde. 
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2.2.4 N74 ter hoogte van Hechtel-Eksel 

Voor de ochtendspits wordt het personenverkeer in beide richtingen overschat in de 
synthetische matrices. De gekalibreerde waarden benaderen de tellingen wel goed en de 
belastingen na toedeling liggen redelijk dicht bij de telwaarden. Ook de finale waarden 
van het vrachtverkeer zijn behoorlijk goed. 
 
Voor de avondspits wordt zowel het personen- als het vrachtverkeer richting Hasselt wat 
onderschat. In de andere rijrichting wordt het personenverkeer in de synthetische 
matrices sterk overschat. Bij de eerste vervoerwijzekeuze na de kalibratie van het 
personenverkeer is de overschatting veel kleiner. De finale waarde is dan weer iets 
groter maar toch een veel betere benadering dan in de synthetische matrices. Het 
vrachtverkeer in deze richting wordt overschat. De fout is hier wel groter na het toedelen 
dan in de synthetische matrices. 
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3 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices 

In deze paragraaf wordt er nagegaan of een beperkte lineaire ophoging of reductie van 
de auto- en vrachtmatrices resulteert in gelijkaardige beperkte wijzigingen aan de 
netwerkbelastingen. Concreet worden de verplaatsingsmatrices (auto- en vrachtverkeer) 
met 1 % verlaagd of opgehoogd en deze worden unimodaal toegedeeld. 

3.1 Algemeen overzicht van de validatietest 

Deze validatietest wordt toegepast voor de ochtendspits (8u-9u) en de avondspits (17u-
18u). Aangezien er telkens wordt gekeken of het verkeersmodel op een realistische 
manier omgaat met veranderingen, zullen de resultaten telkens bestaan uit een aantal 
verschilfiguren. In totaal worden er voor deze validatietest drie varianten met elkaar 
vergeleken: 

- Variant waarin de auto- en vrachtmatrices met 1% werden gereduceerd (M1). 
- Variant waarbij er niets wijzigt (vanaf hier ook referentievariant genoemd) (REF). 
- Variant waarin de auto- en vrachtmatrices worden opgehoogd met 1% (P1). 

 
Gegeven de drie varianten die worden vergeleken voor twee modelperiodes, zijn er in 
totaal zes resultaatscategorieën waarvan de resultaten hier besproken worden: 

- 08_M1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 08_P1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 08_P1_M1: in deze resultaatscategorie wordt voor de ochtendspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd. 

- 17_M1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 17_P1_REF: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de referentievariant (zonder wijzigingen). 

- 17_P1_M1: in deze resultaatscategorie wordt voor de avondspits het verschil 
bestudeerd tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
opgehoogd en de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices met 1% werden 
gereduceerd. 

 
Voor elke resultaatscategorie werd er een verschillenfiguur aangemaakt. Deze vindt men 
terug in bijlage 6. De volgende figuren worden in de bijlage weergegeven: 
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- Figuur 2.1 toont de resultaatscategorie 08_M1_REF. Hierbij wordt voor de 
ochtendspits het resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant.  

- Figuur 2.2 toont de resultaatscategorie 08_P1_REF. Hierbij wordt voor de 
ochtendspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant.  

- Figuur 2.3 toont de resultaatscategorie 08_P1_M1. Hierbij wordt voor de 
ochtendspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de toedeling van de 
gereduceerde auto– en vrachtmatrices. 

- Figuur 2.4 toont de resultaatscategorie 17_M1_REF. Hierbij wordt voor de 
avondspits het resultaat van de toedeling van de gereduceerde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant.  

- Figuur 2.5 toont de resultaatscategorie 17_P1_REF. Hierbij wordt voor de 
avondspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de referentievariant.  

- Figuur 2.6 toont de resultaatscategorie 08_P1_M1. Hierbij wordt voor de 
avondspits het resultaat van de toedeling van de opgehoogde auto- en 
vrachtmatrices vergeleken met het resultaat van de toedeling van de 
gereduceerde auto– en vrachtmatrices. 

 
Voor alle figuren zijn de conclusies dezelfde. Er zijn binnen de provincie Limburg weinig 
significante verschillen te zien. Hier en daar zijn enkele routewijzigingen te zien, maar 
over het algemeen kan gesteld worden dat de wijzigingen aan de matrices niet groot 
genoeg zijn om voldoende grote verschillen te zien. Dit komt doordat er minder verkeer 
is in Limburg dan in de andere provincies. Een verschil van 1% in de matrices is daardoor 
in absolute cijfers niet zo groot. Hierdoor zijn de structurele toenames en afnames niet 
zichtbaar op de verschillenplots. 

3.2 Detailanalyse validatietest 

In de vorige paragraaf werd door middel van een aantal verschilfiguren nagegaan in 
welke mate de belastingen wijzigden ten gevolge van de onderzochte aanpassingen aan 
de verplaatsingsmatrices. In deze paragraaf wordt er meer in detail gegaan en verschuift 
het accent richting het vergelijken van de verschillende resultaatscategorieën. Grafiek 
3.1 in bijlage 6 geeft een eerste overzicht van de verschillende resultaatscategorieën. 
Belangrijk is dat deze figuur juist geïnterpreteerd wordt. Op deze figuur ziet men voor 
elke resultaatscategorie de verschillen, opgedeeld in klassen, per linktype. Belangrijk 
hierbij is dat enkel de relevante verschillen worden weergeven, vandaar dat de klasse 
van [-20,20], dewelke gelijk staat aan niet relevante verschillen, niet wordt getoond. Het 
aandeel wegkilometers van een bepaald linktype waar relevante verschillen zijn 
waargenomen, is terug te vinden in de horizontale as-label. Daarnaast worden in de 
horizontale as-labels ook nog de resultaatscategorie alsook het overeenkomstige linktype 
getoond. 
 
Dit resultaat is ook gebundeld in de onderstaande tabel. Hieruit blijkt dat het aandeel 
links met een niet-relevante afwijking – met uitzondering van de snelwegen – steeds 
minstens 90 % bedraagt. Zeker voor de lokale links (linktype 7 of 8) hebben de 
onderzochte wijzigingen geen effect.  
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Tabel 5: Aandeel niet-relevante afwijkingen per linktype 

Grafiek 3.1 toont de relevante wijzigingen voor alle resultaatscategorieën voor 
ochtendspits en avondspits. In de resultaatscategorieën waarin de auto– en 
vrachtmatrices met 1% werden gereduceerd ten opzichte van de referentievariant, is het 
aandeel waarin er negatieve verschillen zijn vastgesteld groter dan het aandeel waarin er 
positieve verschillen zijn vastgesteld, behalve voor de linktypes 2 en 3-4 in de 
ochtendspits. Het gaat hier echter om een heel klein aandeel relevante wijzigingen. Het 
omgekeerde geldt voor de vergelijkingen tussen de resultaatscategorieën waarin de 
auto– en vrachtmatrices met 1% werden opgehoogd ten opzichte van de 
referentiesituatie. Hier is de uitzondering de linktypes 7-8 in de ochtendspits, maar in 
absolute aantallen gaat het opnieuw slechts om een klein aandeel van de links (<1%). 
Tot slot zijn er nog de resultaatscategorieën waarin telkens een vergelijking is gemaakt 
tussen de variant waarbij de auto– en vrachtmatrices zijn opgehoogd met 1% en de 
variant waarbij de auto– en vrachtmatrices zijn gereduceerd met 1%. In deze 
resultaatscategorieën ziet men door een ruimere verschuiving in de matrices een meer 
uitgesproken positief verschil dan in de andere resultaatscategorieën.  
 
Grafiek 3.2 geeft additionele informatie aan het bovenstaande. In deze grafiek wordt 
voor elke resultaatscategorie aangegeven hoeveel procent van de wegkilometers, waarop 
een toe– of afname werd vastgesteld, gaat om een toename of een afname. Hierbij is 
geen onderscheid gemaakt naar linktype. 

3.3 Conclusies 

Uit deze validatietest kan geconcludeerd worden dat er zich weinig wijzigingen voordoen 
in de resultaten van het provinciaal verkeersmodel Limburg. De ophogingen en reducties 
van de matrices met 1% resulteren, in absolute cijfers, in kleine veranderingen voor het 
verkeer in Limburg. Wel kan vastgesteld worden dat over het algemeen de wijzigingen 
aan de matrices resulteren in de verwachte aanpassingen aan de belastingen van de 
verschillende linktypes. 
  

Variant LT=1 LT=2 LT=3-4 LT=5-6 LT=7-8
08_M1_REF 96% 99% 98% 99% 100%
08_P1_REF 98% 100% 98% 99% 100%
08_P1_M1 82% 99% 99% 100% 100%
17_M1_REF 90% 98% 98% 99% 100%
17_P1_REF 96% 99% 97% 99% 100%
17_P1_M1 80% 97% 98% 98% 100%
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4 Effecten netwerkaanpassingen 

In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd of bepaalde netwerkaanpassingen leiden tot 
realistische belastingverschillen. Dit zal gebeuren voor de ochtendspits (8u-9u) en de 
avondspits (17u-18u). Aangezien de analyses gebeuren aan de hand van verschillen, zijn 
er voor deze netwerkaanpassingen verschillenfiguren (zie bijlage 6) aangemaakt, waarop 
belastingverschillen t.o.v. de basistoestand 2009 zijn voorgesteld. 
 
Bij deze validatietest werd er telkens een segment van de volgende wegen verkeersvrij 
gemaakt: 

- Knip N759 (Sint-Truiden) 
- Knip N80 (tussen Hasselt en Sint-Truiden) 
- Knip verkeerswisselaar Lummen 

4.1 Effecten van een knip op de N759 (Sint-Truiden) 

Figuur 4.1 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van een “knip” op de Vliegveldlaan (N759) in Sint-Truiden (Brustem). De 
exacte locatie van de knip is door middel van een blauwe link aangeduid in deze figuur.  
 
Op de figuur is te zien dat het verkeer op de overige segmenten van de N759 afneemt 
ten gevolge van de knip. Ook de belasting van de N3 en de N79, waartussen de N759 
een verbindingsweg vormt, neemt af, althans ten oosten van de N759. Aan de kant van 
Sint-Truiden neemt het verkeer toe. Dit is logisch aangezien het verkeer dat van de N759 
gebruikmaakte nu gebruikmaakt van deze wegen om via Sint-Truiden te rijden. De 
gevolgen blijven beperkt tot de onmiddellijke omgeving van Sint-Truiden. 
 
Ook voor de avondspits zijn de verschillen beperkt. Figuur 4.2 toont ongeveer dezelfde 
effecten als voor de ochtendspits. Bovendien is te zien dat er meer verkeer via Groot-
Gelmen en Helshoven rijdt als alternatieve route. 

4.2 Effecten van een knip op de N80 tussen Sint-Truiden en Hasselt 

Figuur 4.3 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van een “knip” op een segment van Lokers (N80) tussen Sint-Truiden en 
Hasselt ter hoogte van Sint-Joris. De exacte locatie van de knip is door middel van een 
blauwe link aangeduid in deze figuur.  
 
Het verkeer op de volledige N80 neemt af en verschuift voor een groot deel naar de 
Hasseltsesteenweg (N722) tussen Sint-Truiden en Hasselt. Verder wordt ook 
gebruikgemaakt van de N767 en de Beursstraat als alternatieve route. Ook de N777 
wordt zwaarder belast. 
 
Op de verschillenfiguur van de avondspits (figuur 4.4) is grotendeels hetzelfde zichtbaar. 
Hier is bovendien op grotere schaal ook een beperkte omrijbeweging via de E42 en de 
E313 te zien. 
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4.3 Effecten van een knip van de verkeerswisselaar te Lummen 

Figuur 4.5 toont de verschillen in belasting voor de ochtendspits. Deze verschillen zijn 
het gevolg van het knippen van de verkeerswisselaar te Lummen. Vermits de provinciale 
modellen een basistoestand 2009 beschrijven, is dit knooppunt gecodeerd met de 
toenmalige configuratie (rotonde model). De exacte locatie van de knip is door middel 
van een blauwe link aangeduid in deze figuur. Het segment vanaf de E313 (vanuit 
Hasselt) naar de E314 (zowel richting Genk als Leuven) is geknipt. 
 
Figuur 4.5 toont dat het verkeer op de E313 vanaf Hasselt en op de E314 richting Leuven 
afneemt. Het verkeer zoekt alternatieve routes naar de E314, met name de N729, de 
N725 en de N2. Een bijkomend effect is dat de verkeerswisselaar komende van de E313 
(Beringen) naar de E314 (Genk) minder gehinderd wordt door weefbewegingen. Dit zorgt 
ervoor dat in het model minder verliestijd wordt ondervonden op deze tak en hierdoor 
neemt het verkeer toe op de andere takken van de E313 en de E314 en neemt het 
verkeer op de N72 tussen Beringen en Zonhoven af. 
 
Voor de avondspits (figuur 4.6) zijn de effecten gelijkaardig. Door de grotere 
verkeersdrukte reiken de effecten iets verder dan voor de ochtendspits. Op deze figuur is 
duidelijk te zien dat het knippen van de verkeerswisselaar een groot aandeel van het 
verkeer beïnvloedt. 

4.4 Conclusies 

Het provinciaal verkeersmodel Limburg reageert op een logische en verklaarbare wijze op 
netwerkaanpassingen. Kleinere aanpassingen hebben louter een lokaal effect met hier en 
daar bovenlokale effecten, terwijl aanpassingen op belangrijkere links een groter effect 
hebben. De alternatieve routes die het verkeer kiest zijn realistisch. Het verkeer kiest 
voor parallelroutes en indien mogelijk voor de grotere wegen. Deze validatietest bewijst 
dat, net zoals de voorgaande, het netwerkevenwicht in het provinciaal verkeersmodel 
Limburg zeer stabiel is en dat routeverschuivingen correct gemodelleerd worden. 
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5 Samenvatting en conclusies specifieke validatie provinciaal 
verkeersmodel Limburg 

Door middel van een aantal specifieke validatietesten op het provinciaal verkeersmodel 
Limburg is nagegaan of de basisresultaten op een aantal belangrijke locaties betrouwbaar 
genoeg zijn. Bijkomend is onderzocht of het provinciaal verkeersmodel op een logische 
en betrouwbare wijze reageert als er bepaalde wijzigingen aan de matrices of het 
netwerk aangebracht worden. 

5.1 Validatie modelresultaten op referentiesegmenten 

Op enkele segmenten van de autosnelwegen in Limburg en op een belangrijke 
gewestweg werden de modelresultaten gevalideerd op basis van de beschikbare 
tellingen. Zowel het personenverkeer als het vrachtverkeer worden in het provinciaal 
verkeersmodel Limburg goed gemodelleerd. De synthetische matrices geven meestal al 
een redelijk goede benadering van de tellingen. Waar dit niet het geval is, zorgt de 
kalibratie voor een verbetering en in veel gevallen voor een goede benadering. Over het 
algemeen kan gesteld worden dat het provinciaal verkeersmodel Limburg een goede 
modellering van de belasting van de wegen biedt. Zeker op de snelwegen (E313 en 
E314) zijn de benaderingen uitstekend. 

5.2 Lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices 

Vervolgens wordt nagegaan hoe het provinciaal verkeersmodel Limburg reageert op een 
lineaire ophoging of reductie van de auto- en vrachtmatrices. In absolute cijfers is het 
verschil door ophoging of reductie van de matrices met 1% echter klein binnen de 
provincie Limburg. Hierdoor zijn weinig tot geen significante verschillen in belastingen te 
zien op de figuren. Gezien de beperkte aanpassing is dit logisch. Over het algemeen kan 
wel gesteld worden dat de gewijzigde belastingen van de verschillende linktypes 
overeenkomstig de verandering van de matrices zijn. 

5.3 Effecten netwerkaanpassingen 

Tot slot is nagegaan wat de effecten zijn van enkele netwerkaanpassingen op het 
provinciaal verkeersmodel Limburg. De effecten blijken in verhouding te staan tot het 
belang van de geknipte link. Een knip op de Vliegveldlaan beïnvloedt enkel het verkeer in 
de onmiddellijke nabijheid en zorgt voor gewijzigde routekeuzes in de omgeving van 
Sint-Truiden. Het knippen van de N80 tussen Sint-Truiden en Hasselt leidt tot een 
toename van het verkeer op de parallel lopende N722 en enkele andere alternatieve 
routes. Tenslotte heeft een knip van een segment van de verkeerswisselaar in Lummen 
een zeer groot effect tijdens de ochtendspits, aangezien een groot aandeel van het 
verkeer hierdoor zijn route moet wijzigen. De nieuwe routes die gekozen worden, komen 
in al deze gevallen overeen met wat men kan verwachten. We kunnen dus concluderen 
dat het provinciaal verkeersmodel Limburg op een logische en verklaarbare wijze 
reageert op netwerkaanpassingen. 

5.4 Conclusie 

Uit de specifieke validatie van de basisresultaten van het provinciaal verkeersmodel 
Limburg versie 3.6.1 kunnen we concluderen dat de belastingen voor het personen- en 
vrachtverkeer een realistische benadering zijn van de tellingen. Verder reageert het 
provinciaal verkeersmodel Limburg op een logische en verklaarbare wijze op bepaalde 
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wijzigingen aan de matrices of op netwerkaanpassingen. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat het netwerkevenwicht in deze versie zeer stabiel is. 
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1. Validatie van de globale verplaatsingsmatrices 

Tabel 1.1: Onverrijkte verplaatsingsmatrices - ochtendspits 

 
 

Tabel 1.2: Onverrijkte verplaatsingsmatrices - avondspits 

 

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353 3 073 000 2 988 000 2 944 000 2 910 000 3 015 000 360-353 /  3 000  50 000 - 459 000 - 21 000 360-353 / 0% 2% -16% -1%
360 / 2 991 000 2 994 000 2 451 000 2 994 000 361-360 /  156 000  155 000  139 000  156 000 361-360 / 5% 5% 6% 5%
361 2 590 000 3 148 000 3 150 000 2 589 000 3 149 000 361-353 - 483 000  159 000  206 000 - 321 000  135 000 361-353 -16% 5% 7% -11% 4%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353 3 046 000 2 975 000 2 895 000 2 864 000 2 978 000 360-353 /  4 000  83 000 - 418 000  2 000 360-353 / 0% 3% -15% 0%
360 / 2 979 000 2 978 000 2 446 000 2 980 000 361-360 /  143 000  118 000  124 000  124 000 361-360 / 5% 4% 5% 4%
361 2 551 000 3 122 000 3 097 000 2 570 000 3 105 000 361-353 - 495 000  147 000  201 000 - 294 000  126 000 361-353 -16% 5% 7% -10% 4%

Synthetisch (voor kalibratie)

Gekalibreerd

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353 2 920 000 2 907 000 2 803 000 2 766 000 2 876 000 360-353 / - 164 000 - 54 000 - 467 000 - 129 000 360-353 / -6% -2% -17% -4%
360 / 2 744 000 2 749 000 2 300 000 2 747 000 361-360 /  301 000  302 000  276 000  301 000 361-360 / 11% 11% 12% 11%
361 2 593 000 3 045 000 3 052 000 2 576 000 3 048 000 361-353 - 327 000  138 000  248 000 - 191 000  171 000 361-353 -11% 5% 9% -7% 6%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353 2 893 000 2 895 000 2 762 000 2 715 000 2 858 000 360-353 / - 163 000 - 17 000 - 429 000 - 110 000 360-353 / -6% -1% -16% -4%
360 / 2 732 000 2 746 000 2 286 000 2 747 000 361-360 /  286 000  257 000  238 000  271 000 361-360 / 10% 9% 10% 10%
361 2 542 000 3 018 000 3 002 000 2 524 000 3 019 000 361-353 - 352 000  123 000  240 000 - 191 000  161 000 361-353 -12% 4% 9% -7% 6%

Synthetisch (voor kalibratie)

Gekalibreerd
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Tabel 1.3: Verrijkte verplaatsingsmatrices - ochtendspits 

 
 
 
Tabel 1.4: Verrijkte verplaatsingsmatrices - avondspits 

 
 
 
 
  

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353 3 073 000 2 989 000 2 944 000 2 910 000 3 015 000 360-353 /  983 000  50 000 - 459 000  86 000 360-353 / 33% 2% -16% 3%
360 / 3 972 000 2 995 000 2 451 000 3 101 000 361-360 / - 665 000  179 000  139 000  158 000 361-360 / -17% 6% 6% 5%
361 2 730 000 3 306 000 3 174 000 2 589 000 3 260 000 361-353 - 343 000  318 000  229 000 - 321 000  245 000 361-353 -11% 11% 8% -11% 8%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353 3 047 000 2 975 000 2 895 000 2 864 000 2 978 000 360-353 /  984 000  83 000 - 413 000  109 000 360-353 / 33% 3% -14% 4%
360 / 3 959 000 2 978 000 2 452 000 3 087 000 361-360 / - 678 000  142 000  118 000  128 000 361-360 / -17% 5% 5% 4%
361 2 692 000 3 281 000 3 120 000 2 570 000 3 215 000 361-353 - 355 000  306 000  225 000 - 294 000  236 000 361-353 -12% 10% 8% -10% 8%

Synthetisch (voor kalibratie)

Gekalibreerd

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353 2 920 000 2 907 000 2 804 000 2 766 000 2 877 000 360-353 /  968 000 - 53 000 - 467 000 - 22 000 360-353 / 33% -2% -17% -1%
360 / 3 875 000 2 750 000 2 300 000 2 855 000 361-360 / - 656 000  327 000  276 000  303 000 361-360 / -17% 12% 12% 11%
361 2 741 000 3 219 000 3 077 000 2 576 000 3 158 000 361-353 - 179 000  311 000  273 000 - 191 000  281 000 361-353 -6% 11% 10% -7% 10%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353 2 894 000 2 895 000 2 762 000 2 715 000 2 858 000 360-353 /  968 000 - 18 000 - 428 000 - 1 000 360-353 / 33% -1% -16% 0%
360 / 3 863 000 2 745 000 2 288 000 2 857 000 361-360 / - 672 000  283 000  236 000  272 000 361-360 / -17% 10% 10% 10%
361 2 694 000 3 191 000 3 028 000 2 524 000 3 129 000 361-353 - 200 000  297 000  265 000 - 191 000  271 000 361-353 -7% 10% 10% -7% 9%

Synthetisch (voor kalibratie)

Gekalibreerd
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Tabel 1.5: Vrachtwagenmatrices - ochtendspits 

 

  

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  12 750  12 750  12 750  12 750  12 750 360-353 / 4500 4500 4500 4500 360-353 / 35% 35% 35% 35%
360 /  17 250  17 250  17 250  17 250 361-360 / - 3 000 - 3 000 - 3 000 - 3 000 361-360 / -17% -17% -17% -17%
361  14 000  14 250  14 250  14 250  14 250 361-353  1 250  1 500  1 500  1 500  1 500 361-353 10% 12% 12% 12% 12%

  1

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  15 750  14 250  15 500  19 250  16 750 360-353 /  5 000  5 000  3 250  3 000 360-353 / 35% 32% 17% 18%
360 /  19 250  20 500  22 500  19 750 361-360 / - 4 000 - 5 250 - 5 250 - 3 500 361-360 / -21% -26% -23% -18%
361  16 500  15 250  15 250  17 250  16 250 361-353   750  1 000 -  250 - 2 000 -  500 361-353 5% 7% -2% -10% -3%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  21 750  21 750  21 750  21 750  21 750 360-353 / -  250 -  250 -  250 -  250 360-353 / -1% -1% -1% -1%
360 /  21 500  21 500  21 500  21 500 361-360 /  5 000  5 000  5 000  5 000 361-360 / 23% 23% 23% 23%
361  25 750  26 500  26 500  26 500  26 500 361-353  4 000  4 750  4 750  4 750  4 750 361-353 18% 22% 22% 22% 22%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  23 750  22 250  23 750  26 500  24 250 360-353 /   250   250 -  500 -  250 360-353 / 1% 1% -2% -1%
360 /  22 500  24 000  26 000  24 000 361-360 /  4 250  2 500  2 500  2 750 361-360 / 19% 10% 10% 11%
361  25 750  26 750  26 500  28 500  26 750 361-353  2 000  4 500  2 750  2 000  2 500 361-353 8% 20% 12% 8% 10%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  34 500  34 500  34 500  34 500  34 500 360-353 /  4 250  4 250  4 250  4 250 360-353 / 12% 12% 12% 12%
360 /  38 750  38 750  38 750  38 750 361-360 /  2 000  2 000  2 000  2 000 361-360 / 5% 5% 5% 5%
361  39 750  40 750  40 750  40 750  40 750 361-353  5 250  6 250  6 250  6 250  6 250 361-353 15% 18% 18% 18% 18%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  39 500  36 500  39 000  45 750  41 000 360-353 /  5 250  5 500  2 500  2 500 360-353 / 14% 14% 5% 6%
360 /  41 750  44 500  48 250  43 500 361-360 /   250 - 2 750 - 2 500 -  500 361-360 / 1% -6% -5% -1%
361  42 250  42 000  41 750  45 750  43 000 361-353  2 750  5 500  2 750 0  2 000 361-353 7% 15% 7% 0% 5%

To
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Synthetisch (voor kalibratie)

Gekalibreerd

Gekalibreerd
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Gekalibreerd
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Synthetisch (voor kalibratie)

Synthetisch (voor kalibratie)
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Tabel 1.6: Vrachtwagenmatrices - avondspits 

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  12 500  12 500  12 500  12 500  12 500 360-353 / 3500 3500 3500 3500 360-353 / 28% 28% 28% 28%
360 /  16 000  16 000  16 000  16 000 361-360 / - 4 000 - 4 000 - 4 000 - 4 000 361-360 / -25% -25% -25% -25%
361  11 750  12 000  12 000  12 000  12 000 361-353 -  750 -  500 -  500 -  500 -  500 361-353 -6% -4% -4% -4% -4%

  1

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  14 750  13 500  14 500  17 500  15 750 360-353 /  4 000  5 250  1 500  3 000 360-353 / 30% 36% 9% 19%
360 /  17 500  19 750  19 000  18 750 361-360 / - 4 750 - 6 750 - 4 750 - 4 750 361-360 / -27% -34% -25% -25%
361  13 750  12 750  13 000  14 250  14 000 361-353 - 1 000 -  750 - 1 500 - 3 250 - 1 750 361-353 -7% -6% -10% -19% -11%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  20 750  20 750  20 750  20 750  20 750 360-353 /   250  1 750   250   250 360-353 / 1% 8% 1% 1%
360 /  21 000  22 500  21 000  21 000 361-360 /  5 500  4 250  5 750  5 750 361-360 / 26% 19% 27% 27%
361  25 750  26 500  26 750  26 750  26 750 361-353  5 000  5 750  6 000  6 000  6 000 361-353 24% 28% 29% 29% 29%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  22 500  21 000  22 000  24 250  23 000 360-353 /   750  2 500   250   360-353 / 4% 11% 1% 0%
360 /  21 750  24 500  24 500  23 000 361-360 /  4 750  2 000  3 500  4 000 361-360 / 22% 8% 14% 17%
361  27 250  26 500  26 500  28 000  27 000 361-353  4 750  5 500  4 500  3 750  4 000 361-353 21% 26% 20% 15% 17%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  33 000  33 000  33 000  33 000  33 000 360-353 /  4 000  5 500  4 000  4 000 360-353 / 12% 17% 12% 12%
360 /  37 000  38 500  37 000  37 000 361-360 /  1 500   250  1 750  1 750 361-360 / 4% 1% 5% 5%
361  37 250  38 500  38 750  38 750  38 750 361-353  4 250  5 500  5 750  5 750  5 750 361-353 13% 17% 17% 17% 17%

Versie ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  37 250  34 500  36 250  41 750  39 000 360-353 /  4 750  8 000  1 750  3 000 360-353 / 14% 22% 4% 8%
360 /  39 250  44 250  43 500  42 000 361-360 / 0 - 4 750 - 1 250 - 1 000 361-360 / 0% -11% -3% -2%
361  41 000  39 250  39 500  42 250  41 000 361-353  3 750  4 750  3 250 500  2 000 361-353 10% 14% 9% 1% 5%
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Synthetisch (voor kalibratie)

Gekalibreerd
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Synthetisch (voor kalibratie)

Gekalibreerd
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Synthetisch (voor kalibratie)

Gekalibreerd
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2. Validatie van de verplaatsingsmatrices volgens motief 

Tabel 2.1: Verplaatsingsmatrices volgens motief - ochtendspits (absoluut) 

 
 
 
Tabel 2.2: Verplaatsingsmatrices volgens motief - avondspits (absoluut) 

 
 

ANT LIM OVL VLB WVL ANT LIM OVL VLB WVL
353  230 000  86 000  167 000  396 000  130 000  213 000  81 000  146 000  355 000  117 000
360  /  92 000  166 000  291 000  131 000  /  84 000  156 000  283 000  124 000
361  154 000  92 000  166 000  291 000  131 000  141 000  82 000  142 000  264 000  115 000
353  181 000  76 000  135 000  285 000  103 000  180 000  76 000  132 000  290 000  100 000
360  /  77 000  135 000  223 000  103 000  /  76 000  130 000  222 000  100 000
361  141 000  85 000  148 000  248 000  114 000  141 000  84 000  144 000  246 000  111 000
353  29 000  11 000  20 000  51 000  18 000  29 000  11 000  19 000  51 000  18 000
360  /  16 000  28 000  61 000  22 000  /  16 000  27 000  61 000  22 000
361  42 000  20 000  35 000  77 000  28 000  41 000  19 000  33 000  73 000  27 000
353  25 000  11 000  20 000  39 000  15 000  24 000  11 000  18 000  37 000  15 000
360  /  12 000  21 000  35 000  15 000  /  12 000  20 000  35 000  15 000
361  22 000  12 000  21 000  35 000  15 000  21 000  12 000  19 000  35 000  15 000
353  113 000  53 000  92 000  174 000  76 000  111 000  53 000  82 000  166 000  71 000
360  /  52 000  94 000  163 000  68 000  /  51 000  91 000  161 000  67 000
361  98 000  52 000  93 000  163 000  68 000  93 000  49 000  84 000  167 000  63 000

Motief versie
Synthetisch (voor kalibratie) Gekalibreerd

Overig

Winkel 

RESB

Werk 

School

ANT LIM OVL VLB WVL ANT LIM OVL VLB WVL
353  217 000  84 000  159 000  367 000  125 000  206 000  81 000  149 000  336 000  121 000
360  /  89 000  160 000  292 000  125 000  /  84 000  156 000  288 000  126 000
361  159 000  89 000  160 000  292 000  125 000  145 000  82 000  146 000  278 000  118 000
353  31 000  13 000  25 000  54 000  17 000  32 000  13 000  25 000  56 000  17 000
360  /  14 000  25 000  32 000  17 000  /  13 000  25 000  32 000  17 000
361  20 000  16 000  30 000  37 000  21 000  20 000  16 000  30 000  37 000  21 000
353  149 000  60 000  103 000  256 000  89 000  146 000  59 000  99 000  247 000  88 000
360  /  59 000  95 000  204 000  77 000  /  57 000  94 000  196 000  78 000
361  163 000  79 000  131 000  290 000  106 000  155 000  74 000  124 000  270 000  105 000
353  98 000  45 000  79 000  152 000  61 000  96 000  45 000  74 000  143 000  61 000
360  /  48 000  79 000  134 000  62 000  /  47 000  78 000  133 000  63 000
361  81 000  48 000  79 000  134 000  62 000  77 000  46 000  74 000  129 000  61 000
353  67 000  32 000  55 000  103 000  45 000  65 000  32 000  50 000  97 000  44 000
360  /  32 000  54 000  93 000  41 000  /  31 000  54 000  90 000  42 000
361  55 000  32 000  54 000  93 000  41 000  51 000  30 000  50 000  86 000  39 000

RESB

Overig

Werk 

School

Winkel 

Motief versie
Synthetisch (voor kalibratie) Gekalibreerd
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Tabel 2.3: Verplaatsingsmatrices volgens motief - ochtendspits (relatief) 

 
 
 
Tabel 2.4: Verplaatsingsmatrices volgens motief - avondspits (relatief) 

 
 
 
 
 

ANT LIM OVL VLB WVL ANT LIM OVL VLB WVL
353 39.8% 36.2% 38.4% 41.9% 38.0% 38.2% 35.0% 36.8% 39.5% 36.5%
360  / 36.9% 37.5% 37.7% 38.6%  / 35.3% 36.7% 37.1% 37.8%
361 33.7% 35.2% 35.8% 35.7% 36.7% 32.4% 33.3% 33.6% 33.6% 34.6%
353 31.4% 32.1% 31.2% 30.2% 30.2% 32.3% 32.7% 33.1% 32.2% 31.2%
360  / 30.9% 30.4% 28.8% 30.4%  / 31.8% 30.7% 29.2% 30.4%
361 30.9% 32.5% 32.0% 30.5% 32.0% 32.2% 34.2% 34.2% 31.3% 33.6%
353 5.0% 4.8% 4.6% 5.4% 5.2% 5.2% 4.9% 4.9% 5.7% 5.5%
360  / 6.4% 6.2% 7.9% 6.4%  / 6.6% 6.4% 8.0% 6.7%
361 9.2% 7.7% 7.5% 9.4% 7.8% 9.4% 7.8% 7.7% 9.3% 8.2%
353 4.3% 4.7% 4.6% 4.2% 4.4% 4.3% 4.8% 4.6% 4.1% 4.5%
360  / 4.8% 4.7% 4.6% 4.5%  / 5.0% 4.7% 4.6% 4.7%
361 4.7% 4.6% 4.4% 4.3% 4.3% 4.8% 4.8% 4.5% 4.5% 4.5%
353 19.6% 22.3% 21.2% 18.4% 22.2% 20.0% 22.7% 20.7% 18.4% 22.2%
360  / 20.9% 21.1% 21.0% 20.1%  / 21.3% 21.4% 21.1% 20.4%
361 21.4% 19.9% 20.2% 20.0% 19.2% 21.2% 20.0% 19.9% 21.3% 19.0%

Synthetisch (voor kalibratie) Gekalibreerd
Motief

Werk 

School

Winkel 

RESB

Overig

versie

ANT LIM OVL VLB WVL ANT LIM OVL VLB WVL
353 38.5% 35.8% 37.8% 39.4% 37.2% 37.8% 35.2% 37.5% 38.2% 36.6%
360  / 36.9% 38.7% 38.7% 38.8%  / 36.3% 38.5% 39.0% 38.7%
361 33.3% 33.8% 35.2% 34.6% 35.3% 32.4% 32.9% 34.4% 34.8% 34.3%
353 5.6% 5.6% 6.0% 5.8% 5.1% 5.8% 5.6% 6.3% 6.4% 5.2%
360  / 5.7% 6.2% 4.2% 5.4%  / 5.6% 6.1% 4.4% 5.3%
361 4.1% 6.2% 6.6% 4.4% 5.9% 4.5% 6.5% 7.1% 4.6% 6.2%
353 26.6% 25.6% 24.5% 27.4% 26.3% 26.8% 25.7% 24.9% 28.1% 26.5%
360  / 24.4% 22.9% 27.0% 23.8%  / 24.4% 23.1% 26.5% 23.9%
361 34.2% 29.8% 28.9% 34.2% 29.9% 34.6% 29.8% 29.3% 33.7% 30.4%
353 17.5% 19.3% 18.8% 16.3% 18.2% 17.7% 19.5% 18.7% 16.2% 18.5%
360  / 19.9% 19.1% 17.8% 19.2%  / 20.3% 19.1% 18.0% 19.2%
361 16.9% 18.2% 17.4% 15.8% 17.4% 17.2% 18.6% 17.5% 16.1% 17.7%
353 11.9% 13.7% 13.0% 11.1% 13.2% 11.9% 14.0% 12.6% 11.0% 13.3%
360  / 13.2% 13.2% 12.3% 12.8%  / 13.4% 13.2% 12.2% 12.8%
361 11.5% 12.0% 12.0% 11.0% 11.6% 11.4% 12.2% 11.7% 10.7% 11.4%

Motief versie
Synthetisch (voor kalibratie) Gekalibreerd

Overig

Werk 

School

Winkel 

RESB
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3. Validatie van de verplaatsingsmatrices volgens modus 

Tabel 3.1: Verplaatsingsmatrices volgens modus - ochtendspits (absoluut) 

 
 
 
Tabel 3.2: Verplaatsingsmatrices volgens modus - avondspits (absoluut) 

 

ANT LIM OVL VLB WVL ANT LIM OVL VLB WVL
353  290 000  118 000  216 000  446 000  174 000  280 000  117 000  195 000  433 000  165 000
360  /  125 000  221 000  393 000  170 000  /  120 000  215 000  398 000  168 000
361  244 000  136 000  244 000  431 000  184 000  226 000  124 000  212 000  420 000  166 000
353  85 000  41 000  69 000  93 000  57 000  92 000  42 000  68 000  100 000  56 000
360  /  37 000  62 000  85 000  48 000  /  36 000  60 000  85 000  46 000
361  61 000  39 000  67 000  94 000  53 000  60 000  38 000  63 000  97 000  49 000
353  78 000  27 000  67 000  220 000  39 000  62 000  20 000  53 000  182 000  29 000
360  /  31 000  73 000  170 000  44 000  /  28 000  64 000  156 000  39 000
361  48 000  23 000  56 000  135 000  33 000  50 000  22 000  51 000  117 000  31 000
353  82 000  38 000  65 000  138 000  53 000  81 000  39 000  66 000  136 000  53 000
360  /  40 000  68 000  87 000  56 000  /  40 000  67 000  85 000  56 000
361  68 000  45 000  75 000  113 000  63 000  66 000  45 000  74 000  111 000  63 000
353  42 000  14 000  16 000  48 000  19 000  41 000  14 000  16 000  47 000  18 000
360  /  15 000  18 000  37 000  20 000  /  15 000  17 000  36 000  20 000
361  37 000  17 000  22 000  42 000  23 000  36 000  17 000  21 000  41 000  22 000

versie
Synthetisch (voor kalibratie) Gekalibreerd

Bestuurder

Passagier

OV 

Fiets

Te voet

Modus

ANT LIM OVL VLB WVL ANT LIM OVL VLB WVL
353  339 000  138 000  249 000  517 000  203 000  336 000  139 000  237 000  500 000  203 000
360  /  145 000  243 000  460 000  195 000  /  140 000  243 000  458 000  201 000
361  307 000  166 000  285 000  548 000  220 000  278 000  153 000  260 000  514 000  209 000
353  65 000  35 000  56 000  75 000  47 000  70 000  35 000  57 000  80 000  48 000
360  /  30 000  49 000  65 000  37 000  /  29 000  48 000  66 000  38 000
361  44 000  31 000  50 000  68 000  40 000  45 000  30 000  48 000  69 000  39 000
353  57 000  21 000  57 000  205 000  30 000  47 000  15 000  44 000  168 000  24 000
360  /  25 000  59 000  144 000  29 000  /  23 000  55 000  134 000  28 000
361  34 000  17 000  42 000  114 000  23 000  35 000  16 000  43 000  104 000  25 000
353  52 000  22 000  42 000  87 000  34 000  50 000  22 000  41 000  84 000  34 000
360  /  23 000  42 000  47 000  36 000  /  23 000  41 000  46 000  35 000
361  45 000  28 000  50 000  70 000  43 000  44 000  27 000  48 000  67 000  42 000
353  49 000  17 000  18 000  48 000  23 000  48 000  17 000  18 000  46 000  23 000
360  /  18 000  20 000  38 000  25 000  /  18 000  19 000  37 000  24 000
361  47 000  21 000  26 000  46 000  30 000  46 000  21 000  26 000  45 000  29 000

Modus versie
Synthetisch (voor kalibratie) Gekalibreerd

Bestuurder

Passagier

OV 

Fiets

Te voet
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Tabel 3.3: Verplaatsingsmatrices volgens modus - ochtendspits (relatief) 

 
 
 
 
Tabel 3.4: Verplaatsingsmatrices volgens modus - avondspits (relatief) 

 
 

ANT LIM OVL VLB WVL ANT LIM OVL VLB WVL
353 50.3% 49.5% 49.7% 47.2% 51.0% 50.4% 50.4% 49.0% 48.2% 51.3%
360 / 50.4% 50.0% 50.9% 50.2% / 50.1% 50.8% 52.3% 51.1%
361 53.4% 52.2% 52.7% 52.9% 51.7% 51.6% 50.4% 50.5% 53.4% 50.2%
353 14.7% 17.2% 16.0% 9.8% 16.6% 16.5% 18.2% 17.2% 11.1% 17.3%
360 / 14.8% 14.0% 10.9% 14.2% / 14.9% 14.2% 11.2% 14.1%
361 13.3% 15.1% 14.4% 11.5% 14.9% 13.8% 15.5% 14.9% 12.4% 14.8%
353 13.5% 11.5% 15.5% 23.3% 11.5% 11.1% 8.8% 13.3% 20.3% 9.1%
360 / 12.4% 16.5% 22.0% 13.0% / 11.8% 15.2% 20.5% 11.9%
361 10.4% 8.7% 12.0% 16.5% 9.2% 11.4% 8.9% 12.1% 14.9% 9.3%
353 14.2% 15.9% 15.1% 14.6% 15.4% 14.6% 16.6% 16.5% 15.1% 16.5%
360 / 16.3% 15.4% 11.3% 16.7% / 16.8% 15.7% 11.2% 16.9%
361 14.8% 17.4% 16.2% 13.9% 17.8% 15.1% 18.4% 17.5% 14.1% 19.0%
353 7.3% 5.9% 3.7% 5.1% 5.5% 7.5% 6.0% 4.0% 5.2% 5.7%
360 / 6.1% 4.1% 4.8% 6.0% / 6.3% 4.1% 4.8% 6.0%
361 8.0% 6.6% 4.7% 5.2% 6.3% 8.1% 6.9% 5.0% 5.2% 6.7%

Modus versie
Synthetisch (voor kalibratie) Gekalibreerd

Bestuurder

Passagier

OV 

Fiets

Te voet

ANT LIM OVL VLB WVL ANT LIM OVL VLB WVL
353 60.3% 59.1% 59.0% 55.6% 60.1% 60.9% 60.7% 59.6% 56.9% 61.3%
360 / 60.2% 58.8% 61.0% 60.5% / 60.2% 59.7% 61.8% 61.6%
361 64.3% 63.0% 62.9% 64.8% 61.8% 62.1% 61.6% 61.2% 64.3% 60.9%
353 11.6% 15.0% 13.3% 8.0% 13.9% 12.7% 15.5% 14.3% 9.1% 14.4%
360 / 12.5% 11.9% 8.6% 11.6% / 12.5% 11.8% 8.9% 11.7%
361 9.3% 11.8% 11.0% 8.1% 11.2% 10.1% 12.2% 11.3% 8.7% 11.2%
353 10.2% 9.0% 13.5% 22.0% 9.0% 8.5% 6.7% 11.2% 19.2% 7.1%
360 / 10.3% 14.3% 19.1% 9.1% / 9.9% 13.6% 18.1% 8.7%
361 7.1% 6.4% 9.3% 13.5% 6.5% 7.9% 6.5% 10.1% 13.0% 7.2%
353 9.2% 9.5% 9.9% 9.3% 10.1% 9.1% 9.7% 10.4% 9.5% 10.2%
360 / 9.5% 10.2% 6.3% 11.2% / 9.7% 10.1% 6.2% 10.7%
361 9.5% 10.6% 11.0% 8.3% 12.2% 9.7% 11.1% 11.4% 8.4% 12.3%
353 8.8% 7.3% 4.3% 5.1% 6.9% 8.8% 7.4% 4.5% 5.3% 6.9%
360 / 7.4% 4.8% 5.0% 7.6% / 7.6% 4.8% 5.0% 7.4%
361 9.8% 8.1% 5.8% 5.4% 8.3% 10.2% 8.6% 6.0% 5.6% 8.4%

Modus versie
Synthetisch (voor kalibratie) Gekalibreerd

Bestuurder

Passagier

OV 

Fiets

Te voet
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4. Validatie van de tripverdeling per afstandsklasse  

Grafiek 4.1: Tripverdeling per afstandsklasse - autobestuurders (ochtendspits) 

 
 
 
 
Grafiek 4.2: Tripverdeling per afstandsklasse - autobestuurders (avondspits) 
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Grafiek 4.3: Tripverdeling per afstandsklasse - openbaar vervoer (ochtendspits) 

 
 
 
 
Grafiek 4.4: Tripverdeling per afstandsklasse - openbaar vervoer (avondspits) 
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5. Validatie van de modale verdeling per afstandsklasse  

Grafiek 5.1: Modale verdeling per afstandsklasse - autobestuurders (ochtendspits) 

 
 
 
Grafiek 5.2: Modale verdeling per afstandsklasse - autobestuurders (avondspits) 
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Grafiek 5.3: Modale verdeling per afstandsklasse - openbaar vervoer (ochtendspits) 

 
 
 
Grafiek 5.4: Modale verdeling per afstandsklasse - openbaar vervoer (avondspits) 
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6. Validatie van de modale verdeling per tijdsklasse 

Grafiek 6.1: Modale verdeling per tijdsklasse - Limburg (ochtendspits) 

 
 

Grafiek 6.2: Modale verdeling per tijdsklasse - Limburg (avondspits) 
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Grafiek 6.3: Modale verdeling per tijdsklasse - Oost-Vlaanderen (ochtendspits) 

 
 
 
Grafiek 6.4: Modale verdeling per tijdsklasse - Oost-Vlaanderen (avondspits) 
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Grafiek 6.5: Modale verdeling per tijdsklasse - Vlaams-Brabant (ochtendspits) 

 
 
 
Grafiek 6.6: Modale verdeling per tijdsklasse - Vlaams-Brabant (avondspits) 
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Grafiek 6.7: Modale verdeling per tijdsklasse - West-Vlaanderen (ochtendspits) 

 
 
 
Grafiek 6.8: Modale verdeling per tijdsklasse - West-Vlaanderen (avondspits) 
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Grafiek 6.9: Modale verdeling per tijdsklasse - Antwerpen (ochtendspits) 

 

Grafiek 6.10: Modale verdeling per tijdsklasse -Antwerpen (avondspits) 
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7. Validatie van de op- en afstappers OV 

Tabel 7.1: Op- en afstappers OV - ochtendspits 

 
 
 

Tabel 7.2: Op- en afstappers OV - avondspits 

 
 

Totalen ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  262 500  223 500  350 750  460 000  457 000 360-353  /  177 250  159 750  21 750  135 000 360-353 / 79.2% 45.5% 4.7% 29.5%
360  /  400 500  510 500  481 750  592 000 361-360  / - 79 750 - 93 250 - 109 500 - 60 750 361-360 / -19.9% -18.2% -22.7% -10.3%
361  250 250  320 750  417 500  372 250  531 250 361-353 - 12 250  97 250  66 500 - 87 750  74 250 361-353 -4.7% 43.5% 19.0% -19.1% 16.2%
353  262 500  223 500  350 750  460 000  457 000 360-353  /  177 250  159 750  21 750  135 000 360-353 / 79.2% 45.5% 4.7% 29.5%
360  /  400 500  510 500  481 750  592 000 361-360  / - 79 750 - 93 250 - 109 500 - 60 750 361-360 / -19.9% -18.2% -22.7% -10.3%
361  250 250  320 750  417 500  372 250  531 250 361-353 - 12 250  97 250  66 500 - 87 750  74 250 361-353 -4.7% 43.5% 19.0% -19.1% 16.2%
353  83 750  24 750  66 750  231 750  33 750 360-353  /  10 000  19 000 - 14 750  12 250 360-353 / 40.4% 28.1% -6.4% 36.3%
360  /  34 750  85 500  217 000  46 000 361-360  / - 7 250 - 17 000 - 60 750 - 9 250 361-360 / -20.1% -19.6% -28.0% -20.1%
361  72 750  27 750  68 750  156 250  36 750 361-353 - 11 000  3 000  2 000 - 75 500  3 000 361-353 -13.1% 12.1% 3.0% -32.6% 8.9%
353  82 750  24 000  54 000  244 750  32 250 360-353  /  9 250  23 750 - 10 500  12 250 360-353 / 38.5% 44.0% -4.3% 38.8%
360  /  33 250  77 750  234 250  44 750 361-360  / - 6 750 - 14 250 - 70 000 - 8 500 361-360 / -20.3% -18.3% -29.9% -19.6%
361  71 250  26 500  63 500  164 250  36 000 361-353 - 11 500  2 500  9 500 - 80 500  3 750 361-353 -13.9% 10.4% 17.6% -32.9% 11.6%

Op- en afstappers OV     -     ochtendspits 08u00 - 09u00      -    Basistoestand

Opstappers
Totaal

Afstappers
Totaal

Opstappers
in SGB

Afstappers
in SGB

Totalen ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
353  217 250  166 750  314 250  416 500  429 250 360-353  /  136 500  134 500  2 250  80 750 360-353 / 81.9% 42.8% 0.5% 18.8%
360  /  303 250  448 750  418 750  510 000 361-360  / - 75 000 - 73 000 - 98 750  29 250 361-360 / -24.7% -16.3% -23.6% 5.7%
361  195 500  228 250  375 750  320 000  539 250 361-353 - 21 750  61 500  61 500 - 96 500  109 750 361-353 -10.0% 36.9% 19.6% -23.2% 25.6%
353  217 250  166 750  314 250  416 500  429 250 360-353  /  136 500  134 500  2 250  80 750 360-353 / 81.9% 42.8% 0.5% 18.8%
360  /  303 250  448 750  418 750  510 000 361-360  / - 75 000 - 73 000 - 98 750  29 250 361-360 / -24.7% -16.3% -23.6% 5.7%
361  195 500  228 250  375 750  320 000  539 250 361-353 - 21 750  61 500  61 500 - 96 500  109 750 361-353 -10.0% 36.9% 19.6% -23.2% 25.6%
353  68 250  17 500  48 500  241 750  28 000 360-353  /  8 750  26 500 - 21 250  5 250 360-353 / 50.0% 54.6% -8.8% 18.8%
360  /  26 250  75 000  220 500  33 250 361-360  / - 7 750 - 12 750 - 52 250 - 1 250 361-360 / -29.5% -16.7% -23.7% -3.8%
361  55 250  18 500  62 500  168 250  32 000 361-353 - 13 000  1 000  13 750 - 73 500  4 000 361-353 -19.0% 5.7% 28.9% -30.4% 14.3%
353  72 000  20 000  61 250  221 000  32 250 360-353  /  10 250  23 000 - 22 750  5 250 360-353 / 51.3% 37.1% -10.3% 16.3%
360  /  30 250  84 000  198 250  37 500 361-360  / - 8 000 - 15 000 - 48 000 - 2 000 361-360 / -26.4% -17.6% -24.3% -5.3%
361  57 000  22 250  69 250  150 000  35 500 361-353 - 15 250  2 250  8 000 - 71 000  3 250 361-353 -20.8% 11.3% 13.1% -32.1% 10.1%

Op- en afstappers OV     -     avondspits 17u00 - 18u00      -    Basistoestand

Opstappers
Totaal

Afstappers
Totaal

Opstappers
in SGB

Afstappers
in SGB
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8. Validatie van de verplaatsingsmatrices uit de deelmodules “Mode Choice 
1 en 2” en “Kalibratie” 
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Figuur 8.3.6 
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Figuur 8.4.2 
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Figuur 8.4.3 
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Figuur 8.4.4 
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Figuur 8.4.5 
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Figuur 8.4.6 
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Figuur 8.5.2 
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Figuur 8.5.3 
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Figuur 8.5.4 
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Figuur 8.5.5 
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Figuur 8.5.6 
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9. Validatie van de finale belastingen op de tellocaties 

 
Grafiek 9.1: Verdeling GEH-waardes (autoverkeer) – ochtendspits (8u – 9u) 

 
 

Grafiek 9.2: Verdeling GEH-waardes (autoverkeer) – avondspits (17u – 18u) 

 
  

p. 50 50 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Grafiek 9.3: Verdeling GEH-waardes (openbaar vervoer) – ochtendspits (8u – 9u) 

 
 
Grafiek 9.4: Verdeling GEH-waardes (openbaar vervoer) – avondspits (17u – 18u) 

 
 
  

p. 51 51 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Grafiek 9.5: Verdeling T-waardes (autoverkeer) - Limburg 

 
 
Grafiek 9.6: Verdeling T-waardes (openbaar vervoer) - Limburg 

 
  

p. 52 52 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Grafiek 9.7: Verdeling T-waardes (autoverkeer) – Oost-Vlaanderen 

 
 

Grafiek 9.8: Verdeling T-waardes (openbaar vervoer) – Oost-Vlaanderen 

 

p. 53 53 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Grafiek 9.9: Verdeling T-waardes (autoverkeer) – Vlaams-Brabant 

 
 

Grafiek 9.10: Verdeling T-waardes (openbaar vervoer) - Vlaams-Brabant 

 
  

p. 54 54 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Grafiek 9.11: Verdeling T-waardes (autoverkeer) – West-Vlaanderen 

 
 

Grafiek 9.2: Verdeling T-waardes (openbaar vervoer) – West-Vlaanderen 

 
  

p. 55 55 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Grafiek 9.3: Verdeling T-waardes (autoverkeer) – Antwerpen 

 
 

Grafiek 9.4: Verdeling T-waardes (openbaar vervoer) – Antwerpen 

 
  

p. 56 56 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



10. Validatie van de netwerkperformanties 

Tabel 10.1: Netwerkperformanties ochtendspits Limburg  

 
 
 

 
  

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  381 900  403 000  408 800  772 300  814 000  829 000  283 900  290 000  298 400
VZ  56 900  53 000  44 800  21 600  25 100  25 100  2 500  2 700  3 000
VL  15 800  18 700  19 400  28 600  31 400  29 600  3 600  4 800  4 300

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  222 900  252 700  256 000  740 900  890 200  901 700  364 800  423 700  435 100
VZ  33 200  32 700  26 900  19 700  25 600  25 800  3 200  4 000  4 400
VL  9 300  11 700  11 900  26 000  31 800  29 900  4 500  6 800  5 900

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

Aantal links   513   541   575  4 354  4 525  4 566  12 757  12 859  12 953

Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Afstand (km)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Tijd (min)
Linktype 1 - 2

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 6% 7% NA 5% 7% NA 2% 5%
VZ NA -7% -21% NA 16% 16% NA 8% 20%
VL NA 18% 23% NA 10% 3% NA 33% 19%

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 13% 15% NA 20% 22% NA 16% 19%
VZ NA -2% -19% NA 30% 31% NA 25% 38%
VL NA 26% 28% NA 22% 15% NA 51% 31%

NA
Relatief verschil in tijd t.o.v. versie 3.5.3

Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

Relatief verschil in afstand t.o.v. versie 3.5.3
Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

p. 57 57 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Tabel 10.2: Netwerkperformanties avondspits Limburg  

 
 
 

 

  

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  438 900  452 100  486 300  913 400  940 400  996 000  359 000  356 700  397 500
VZ  51 000  48 800  39 500  21 400  20 800  24 900  2 500  2 600  2 900
VL  14 800  16 800  15 300  24 600  27 700  24 200  3 300  4 500  3 600

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  364 800  423 700  435 100  264 800  301 800  322 900  883 800 1 046 700 1 123 900
VZ  3 200  4 000  4 400  30 900  32 000  25 100  19 800  22 000  26 900
VL  4 500  6 800  5 900  9 000  10 800  10 000  22 800  28 400  25 000

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

Aantal links  12 757  12 859  12 953   513   541   575  4 354  4 525  4 566

Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Afstand (km)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Tijd (min)
Linktype 1 - 2

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 3% 11% NA 3% 9% NA -1% 11%
VZ NA -4% -23% NA -3% 16% NA 4% 16%
VL NA 14% 3% NA 13% -2% NA 36% 9%

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 16% 19% NA 14% 22% NA 18% 27%
VZ NA 25% 38% NA 4% -19% NA 11% 36%
VL NA 51% 31% NA 20% 11% NA 25% 10%

NA
Relatief verschil in tijd t.o.v. versie 3.5.3

Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

Relatief verschil in afstand t.o.v. versie 3.5.3
Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

p. 58 58 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Tabel  10.3: Netwerkperformanties ochtendspits Oost-Vlaanderen  

 
 
 

 
 
 
  

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  981 000 1 043 100 1 031 100 1 052 200 1 091 200 1 047 400  475 100  637 700  583 500
VZ  145 400  137 800  117 100  50 300  51 400  45 300  10 700  12 300  12 000
VL  49 000  49 000  56 500  54 500  34 200  50 600  12 500  17 900  14 300

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  547 800  603 400  589 000  858 300 1 202 600 1 167 100  508 800  839 200  786 300
VZ  80 100  76 300  64 100  39 500  54 400  47 900  12 800  17 600  16 000
VL  27 300  28 100  31 900  43 500  35 800  52 500  13 900  23 600  19 100

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

Aantal links  1 139  1 214  1 223  5 131  5 109  5 137  9 332  10 951  11 059

Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Afstand (km)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Tijd (min)
Linktype 1 - 2

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 6% 5% NA 4% 0% NA 34% 23%
VZ NA -5% -19% NA 2% -10% NA 15% 12%
VL NA 0% 15% NA -37% -7% NA 43% 14%

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 10% 8% NA 40% 36% NA 65% 55%
VZ NA -5% -20% NA 38% 21% NA 38% 25%
VL NA 3% 17% NA -18% 21% NA 70% 37%

NA
Relatief verschil in tijd t.o.v. versie 3.5.3

Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

Relatief verschil in afstand t.o.v. versie 3.5.3
Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

p. 59 59 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Tabel 10.4: Netwerkperformanties avondspits Oost-Vlaanderen  

 
 
 

 
 

 
  

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW 1 097 200 1 123 800 1 170 600 1 342 600 1 241 300 1 295 400  608 600  732 500  746 500
VZ  147 200  145 000  112 800  50 800  52 800  43 200  11 200  13 100  13 600
VL  39 100  46 000  39 100  44 100  36 400  41 700  10 500  15 400  13 500

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  508 800  839 200  786 300  698 100  704 900  772 700 1 100 000 1 413 500 1 540 800
VZ  12 800  17 600  16 000  86 300  83 400  66 200  40 200  57 200  48 600
VL  13 900  23 600  19 100  23 900  27 700  24 600  35 500  39 600  46 600

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

Aantal links  9 332  10 951  11 059  1 139  1 214  1 223  5 131  5 109  5 137

Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Afstand (km)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Tijd (min)
Linktype 1 - 2

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 2% 7% NA -8% -4% NA 20% 23%
VZ NA -1% -23% NA 4% -15% NA 17% 21%
VL NA 18% 0% NA -17% -5% NA 47% 29%

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 65% 55% NA 1% 11% NA 29% 40%
VZ NA 38% 25% NA -3% -23% NA 42% 21%
VL NA 70% 37% NA 16% 3% NA 12% 31%

NA
Relatief verschil in tijd t.o.v. versie 3.5.3

Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

Relatief verschil in afstand t.o.v. versie 3.5.3
Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

p. 60 60 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Tabel 10.5: Netwerkperformanties ochtendspits Vlaams-Brabant  

 
 
 

 
 
  

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW 1 949 900 1 879 700 1 579 000 2 033 500 1 880 000 1 878 400 1 283 500 1 110 100 1 070 900
VZ  135 500  110 300  122 600  57 800  59 400  53 600  17 400  17 500  15 400
VL  66 600  67 700  81 700  65 900  67 700  56 500  24 400  27 100  19 100

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW 1 634 000 1 729 300 1 381 300 2 447 500 3 863 400 3 247 700 1 982 000 2 510 700 1 834 000
VZ  104 800  95 400  93 200  57 900  105 300  77 500  24 900  43 800  25 000
VL  54 700  58 800  62 400  68 600  111 700  77 800  34 800  67 200  29 700

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

Aantal links  1 425  1 459  1 459  6 950  7 050  9 373  12 890  13 384  16 793

Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Afstand (km)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Tijd (min)
Linktype 1 - 2

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA -4% -19% NA -8% -8% NA -14% -17%
VZ NA -19% -10% NA 3% -7% NA 1% -11%
VL NA 2% 23% NA 3% -14% NA 11% -22%

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 6% -15% NA 58% 33% NA 27% -7%
VZ NA -9% -11% NA 82% 34% NA 76% 0%
VL NA 7% 14% NA 63% 13% NA 93% -15%

NA
Relatief verschil in tijd t.o.v. versie 3.5.3

Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

Relatief verschil in afstand t.o.v. versie 3.5.3
Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

p. 61 61 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Tabel 10.6: Netwerkperformanties avondspits Vlaams-Brabant  

 
 
 

 
 

 
  

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW 2 117 900 2 054 400 2 041 900 2 356 500 2 181 900 2 356 400 1 560 500 1 372 200 1 472 100
VZ  130 100  101 200  117 200  49 900  53 500  54 500  15 200  15 400  17 100
VL  56 000  53 300  51 300  51 300  52 700  46 500  19 100  21 500  17 900

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW 1 982 000 2 510 700 1 834 000 2 134 800 2 576 700 3 008 700 2 929 800 5 531 500 6 283 200
VZ  24 900  43 800  25 000  111 500  106 400  147 300  52 100  97 300  101 800
VL  34 800  67 200  29 700  51 500  63 200  63 900  55 700  100 000  81 700

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

Aantal links  12 890  13 384  16 793  1 425  1 459  1 459  6 950  7 050  9 373

Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Afstand (km)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Tijd (min)
Linktype 1 - 2

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA -3% -4% NA -7% 0% NA -12% -6%
VZ NA -22% -10% NA 7% 9% NA 1% 13%
VL NA -5% -8% NA 3% -9% NA 13% -6%

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 27% -7% NA 21% 41% NA 89% 114%
VZ NA 76% 0% NA -5% 32% NA 87% 95%
VL NA 93% -15% NA 23% 24% NA 80% 47%

NA
Relatief verschil in tijd t.o.v. versie 3.5.3

Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

Relatief verschil in afstand t.o.v. versie 3.5.3
Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

p. 62 62 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Tabel 10.7: Netwerperformanties ochtendspits West-Vlaanderen  

 
 
 

 
 
 
  

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  510 000  514 500  473 500  871 500  923 900  846 700  345 900  341 600  334 400
VZ  83 900  79 300  61 800  39 900  46 700  40 400  7 700  9 100  10 400
VL  19 600  24 900  25 500  52 500  49 900  52 500  9 800  11 700  11 100

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  277 200  292 000  265 200  783 800  955 100  871 900  380 200  447 900  427 400
VZ  44 600  43 900  33 400  33 400  45 900  40 700  8 200  11 900  13 100
VL  10 500  14 100  14 300  44 900  49 000  50 900  10 500  14 700  13 300

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

Aantal links   721   779   785  4 708  4 994  5 004  5 787  6 063  6 067

Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Afstand (km)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Tijd (min)
Linktype 1 - 2

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 1% -7% NA 6% -3% NA -1% -3%
VZ NA -5% -26% NA 17% 1% NA 18% 35%
VL NA 27% 30% NA -5% 0% NA 19% 13%

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 5% -4% NA 22% 11% NA 18% 12%
VZ NA -2% -25% NA 37% 22% NA 45% 60%
VL NA 34% 36% NA 9% 13% NA 40% 27%

NA
Relatief verschil in tijd t.o.v. versie 3.5.3

Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

Relatief verschil in afstand t.o.v. versie 3.5.3
Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8
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Tabel 10.8: Netwerkperformanties avondspits West-Vlaanderen  

 
 
 

 
 
 
  

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  576 000  584 000  547 200 1 079 700 1 126 200 1 048 100  437 000  418 300  421 900
VZ  84 000  77 900  58 000  38 400  46 900  39 100  7 600  9 300  10 500
VL  18 300  22 000  21 200  47 000  45 800  44 100  10 300  11 300  10 100

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  380 200  447 900  427 400  314 200  345 500  313 600  976 700 1 236 100 1 131 000
VZ  8 200  11 900  13 100  44 700  44 100  31 600  32 700  49 200  41 200
VL  10 500  14 700  13 300  10 000  12 900  12 000  40 800  47 100  44 700

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

Aantal links  5 787  6 063  6 067   721   779   785  4 708  4 994  5 004

Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Afstand (km)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Tijd (min)
Linktype 1 - 2

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 1% -5% NA 4% -3% NA -4% -3%
VZ NA -7% -31% NA 22% 2% NA 22% 38%
VL NA 20% 16% NA -3% -6% NA 10% -2%

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA 18% 12% NA 10% 0% NA 27% 16%
VZ NA 45% 60% NA -1% -29% NA 50% 26%
VL NA 40% 27% NA 29% 20% NA 15% 10%

NA
Relatief verschil in tijd t.o.v. versie 3.5.3

Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

Relatief verschil in afstand t.o.v. versie 3.5.3
Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

p. 64 64 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Tabel 10.9: Netwerkperformanties ochtendspits Antwerpen 

 
 
 

 
 
 
  

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW 1 211 400 - 1 109 600 1 581 700 - 1 544 400  439 600 -  389 300
VZ  147 700 -  126 400  51 200 -  57 200  7 300 -  8 400
VL  56 100 -  55 100  44 300 -  48 700  6 100 -  7 700

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  763 600 -  737 800 1 580 000 - 1 951 600  597 000 -  650 500
VZ  91 000 -  80 800  44 700 -  66 800  8 300 -  12 500
VL  34 700 -  35 400  39 500 -  56 600  7 500 -  11 900

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

Aantal links  2 042 -  2 053  10 867 -  11 124  12 617 -  12 964

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Afstand (km)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA - -8% NA - -2% NA - -11%
VZ NA - -14% NA - 12% NA - 15%
VL NA - -2% NA - 10% NA - 26%

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA - -3% NA - 24% NA - 9%
VZ NA - -11% NA - 49% NA - 51%
VL NA - 2% NA - 43% NA - 59%

Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

Relatief verschil in afstand t.o.v. versie 3.5.3
Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

NA
Relatief verschil in tijd t.o.v. versie 3.5.3
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Tabel 10.10: Netwerkperformanties avondspits Antwerpen  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW 1 345 700 - 1 289 200 1 914 500 - 1 891 700  558 000 -  508 200
VZ  157 300 -  133 400  50 800 -  50 300  8 200 -  8 200
VL  46 200 -  47 200  40 000 -  40 700  6 100 -  7 200

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

PW  597 000 -  650 500  953 600 - 1 001 800 1 930 800 - 2 600 700
VZ  8 300 -  12 500  109 700 -  99 700  45 100 -  64 400
VL  7 500 -  11 900  32 900 -  35 300  36 500 -  50 400

Linktype
Versie 353 360 361 353 360 361 353 360 361

Aantal links  12 617 -  12 964  2 042 -  2 053  10 867 -  11 124

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Afstand (km)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA - -4% NA - -1% NA - -9%
VZ NA - -15% NA - -1% NA - 0%
VL NA - 2% NA - 2% NA - 18%

Linktype
Versie NA 360 361 NA 360 361 NA 360 361

PW NA - 9% NA - 5% NA - 35%
VZ NA - 51% NA - -9% NA - 43%
VL NA - 59% NA - 7% NA - 38%

Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

Relatief verschil in afstand t.o.v. versie 3.5.3
Linktype 1-2 Linktype 3-6 Linktype 7-8

NA
Relatief verschil in tijd t.o.v. versie 3.5.3
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11. Totaal aantal verplaatsingen – BAU 2020 

Tabel 11.1: Totaal aantal onverrijkte personenverplaatsingen - ochtendspits 

 
 
Tabel 11.2: Totaal aantal onverrijkte personenverplaatsingen - avondspits 

 
 

Tabel 11.3: Totaal aantal verrijkte personenverplaatsingen (ochtend - en avondspits) 

 
 

Toestand ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009 2 590 000 3 148 000 3 150 000 2 589 000 3 149 000
2020 2 841 000 3 440 000 3 446 000 2 843 000 3 442 000

Toestand ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009 2 551 000 3 122 000 3 097 000 2 570 000 3 105 000
2020 2 818 000 3 423 000 3 414 000 2 836 000 3 409 000

2020 t.o.v. 
2009

 251 000  292 000  296 000  253 000  292 000 2020 t.o.v. 
2009

10% 9% 9% 10% 9%

Synthetisch (voor kalibratie)

Gekalibreerd

2020 t.o.v. 
2009

 266 000  300 000  318 000  266 000  305 000
2020 t.o.v. 

2009
10% 10% 10% 10% 10%

Toestand ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009 2 593 000 3 045 000 3 052 000 2 576 000 3 048 000
2020 2 870 000 3 360 000 3 367 000 2 853 000 3 360 000

Toestand ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009 2 542 000 3 018 000 3 002 000 2 524 000 3 019 000
2020 2 841 000 3 342 000 3 338 000 2 829 000 3 337 000

 277 000  314 000  315 000  278 000  312 000

Gekalibreerd

2020 t.o.v. 
2009

 299 000 11% 11% 12% 11%

2020 t.o.v. 
2009

 324 000  336 000  304 000  319 000
2020 t.o.v. 

2009
12%

2020 t.o.v. 
2009

11% 10% 10% 11% 10%

Synthetisch (voor kalibratie)

Toestand ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009 2 692 000 3 281 000 3 120 000 2 570 000 3 215 000
2020 2 970 000 3 592 000 3 440 000 2 836 000 3 520 000

Toestand ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009 2 694 000 3 191 000 3 028 000 2 524 000 3 129 000
2020 3 002 000 3 528 000 3 366 000 2 829 000 3 448 000

10% 9% 10% 10% 9%

Ochtendspits 8u - 9u

2020 t.o.v. 
2009

 279 000  311 000  320 000  266 000  305 000
2020 t.o.v. 

2009

Avondspits 17u - 18u

2020 t.o.v. 
2009

 308 000  337 000  338 000  304 000  319 000
2020 t.o.v. 

2009
11% 11% 11% 12% 10%
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Tabel 11.4: Totaal aantal vrachtverplaatsingen - ochtendspits 

 
 
Tabel 11.5: Totaal aantal vrachtverplaatsingen - avondspits 

 
 
 
 
 

ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009  16 500  15 250  15 250  17 250  16 250
2020  21 500  19 250  19 500  21 750  20 250

ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009  25 750  26 750  26 500  28 500  26 750
2020  36 250  32 500  33 000  35 000  33 500

ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009  42 250  42 000  41 750  45 750  43 000
2020  57 750  51 750  52 500  56 750  53 750

31% 27% 29% 26% 25%

Zware vracht

Lichte vracht

2020 t.o.v. 
2009

 5 000  4 000  4 250  4 500  4 000
2020 t.o.v. 

2009

2020 t.o.v. 
2009

40% 22% 25% 23% 24%
2020 t.o.v. 

2009
 10 500  5 750  6 500  6 500  6 500

24% 26% 24% 24%

Vracht totaal

2020 t.o.v. 
2009

 15 500  10 000  10 750  11 000  10 500
2020 t.o.v. 

2009
37%

ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009  13 750  12 750  13 000  14 250  14 000
2020  16 250  17 000  18 000  19 500  18 500

ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009  27 250  26 500  26 500  28 000  27 000
2020  33 500  41 250  42 000  44 000  42 250

ANT LIM OVL VLB WVL Abs Verschil ANT LIM OVL VLB WVL Rel Verschil ANT LIM OVL VLB WVL
2009  41 000  39 250  39 500  42 250  41 000
2020  49 750  58 250  59 750  63 500  60 750

Lichte vracht

2020 t.o.v. 
2009

17% 33% 38% 37% 32%
2020 t.o.v. 

2009
 2 500  4 250  5 000  5 250  4 500

Zware vracht

2020 t.o.v. 
2009

 6 250  14 500  15 250  16 000  15 250
2020 t.o.v. 

2009
23% 55%

 19 750
2020 t.o.v. 

2009
21% 48% 51% 50%

58% 57% 56%

Vracht totaal

2020 t.o.v. 
2009

 8 750  18 750  20 250  21 250 48%
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12. Tripverdeling per afstandsklasse  

Tabel 12.1: tripverdeling autobestuurders - ochtendspits 

 

 
Tabel 12.2: tripverdeling autobestuurders - avondspits 
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Tabel 12.3: tripverdeling OV - ochtendspits 

 
 
 
Tabel 12.4: tripverdeling OV - avondspits 
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13. Netwerkperformanties  

 
Tabel 13.1: netwerkperformanties ochtendspits Limburg  

 
 
 

 
 
 
  

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW  408 800  495 000  829 000 1 000 200  298 400  358 600
VZ  44 800  63 800  25 100  26 800  3 000  3 400
VL  19 400  37 400  29 600  28 900  4 300  4 700

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW  256 000  358 900  901 700 1 139 000  435 100  543 400
VZ  26 900  43 500  25 800  28 700  4 400  5 300
VL  11 900  25 800  29 900  30 600  5 900  6 800

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020
Aantal links   575   628  4 566  4 612  12 953  12 950

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype 1 - 2 Linktype 7 - 8Linktype 3 - 6
Afstand (km)

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  86 200 21%  171 200 21%  60 200 20%
VZ  19 000 42%  1 700 7%   400 13%
VL  18 000 93% -  700 -2%   400 9%

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  102 900 40%  237 300 26%  108 300 25%
VZ  16 600 62%  2 900 11%   900 20%
VL  13 900 117%   700 2%   900 15%

Verschil in tijd: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Verschil in afstand: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8
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Tabel 13.2: netwerkperformanties avondspits Limburg 

 
 
 

 
 
 
  

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW  486 300  574 800  996 000 1 241 500  397 500  502 800
VZ  39 500  93 100  24 900  25 700  2 900  3 700
VL  15 300  35 200  24 200  20 700  3 600  4 000

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW  322 900  526 900 1 123 900 1 508 900  611 900  864 800
VZ  25 100  86 000  26 900  29 700  4 600  7 800
VL  10 000  32 200  25 000  23 200  5 300  7 100

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020
Aantal links   575   628  4 566  4 612  12 953  12 950

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype 1 - 2 Linktype 7 - 8Linktype 3 - 6
Afstand (km)

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  88 500 18%  245 500 25%  105 300 26%
VZ  53 600 136%   800 3%   800 28%
VL  19 900 130% - 3 500 -14%   400 11%

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  204 000 63%  385 000 34%  252 900 41%
VZ  60 900 243%  2 800 10%  3 200 70%
VL  22 200 222% - 1 800 -7%  1 800 34%

Verschil in tijd: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Verschil in afstand: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8
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Tabel 13.3: netwerkperformanties ochtendspits Oost-Vlaanderen 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW 1 031 100 1 307 700 1 047 400 1 316 200  583 500  785 600
VZ  117 100  200 300  45 300  66 400  12 000  17 600
VL  56 500  113 800  50 600  56 900  14 300  19 600

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW  589 000  910 700 1 167 100 1 673 100  786 300 1 160 300
VZ  64 100  135 200  47 900  78 000  16 000  27 600
VL  31 900  77 100  52 500  65 600  19 100  28 700

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020
Aantal links  1 223  1 537  5 137  5 384  11 059  11 006

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype 1 - 2 Linktype 7 - 8Linktype 3 - 6
Afstand (km)

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  276 600 27%  268 800 26%  202 100 35%
VZ  83 200 71%  21 100 47%  5 600 47%
VL  57 300 101%  6 300 12%  5 300 37%

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  321 700 55%  506 000 43%  374 000 48%
VZ  71 100 111%  30 100 63%  11 600 73%
VL  45 200 142%  13 100 25%  9 600 50%

Verschil in tijd: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Verschil in afstand: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8
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Tabel 13.2: netwerkperformanties avondspits Oost-Vlaanderen  

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW 1 170 600 1 372 000 1 295 400 1 596 300  746 500 1 040 200
VZ  112 800  291 000  43 200  84 400  13 600  25 000
VL  39 100  99 000  41 700  45 000  13 500  21 500

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW  772 700 1 367 500 1 540 800 2 338 600 1 132 300 1 752 500
VZ  66 200  293 200  48 600  119 900  19 600  41 600
VL  24 600  100 900  46 600  61 000  19 700  33 100

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020
Aantal links  1 223  1 537  5 137  5 384  11 059  11 006

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype 1 - 2 Linktype 7 - 8Linktype 3 - 6
Afstand (km)

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  201 400 17%  300 900 23%  293 700 39%
VZ  178 200 158%  41 200 95%  11 400 84%
VL  59 900 153%  3 300 8%  8 000 59%

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  594 800 77%  797 800 52%  620 200 55%
VZ  227 000 343%  71 300 147%  22 000 112%
VL  76 300 310%  14 400 31%  13 400 68%

Verschil in tijd: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Verschil in afstand: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8
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Tabel 13.5: netwerkperformanties ochtendspits Vlaams-Brabant 

 
 
 

 
 
 
  

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW 1 579 000 1 968 100 1 878 400 2 268 400 1 070 900 1 370 000
VZ  122 600  242 500  53 600  87 300  15 400  20 900
VL  81 700  165 800  56 500  71 900  19 100  26 300

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW 1 381 300 2 645 000 3 247 700 4 758 000 1 834 000 2 750 800
VZ  93 200  273 700  77 500  155 600  25 000  38 800
VL  62 400  189 900  77 800  122 000  29 700  45 400

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020
Aantal links  1 459  1 643  9 373  9 392  16 793  16 818

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype 1 - 2 Linktype 7 - 8Linktype 3 - 6
Afstand (km)

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  389 100 25%  390 000 21%  299 100 28%
VZ  119 900 98%  33 700 63%  5 500 36%
VL  84 100 103%  15 400 27%  7 200 38%

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW 1 263 700 91% 1 510 300 47%  916 800 50%
VZ  180 500 194%  78 100 101%  13 800 55%
VL  127 500 204%  44 200 57%  15 700 53%

Verschil in tijd: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Verschil in afstand: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8
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Tabel 13.6: netwerkperformanties avondspits Vlaams-Brabant 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW 2 041 900 2 319 100 2 356 400 2 888 300 1 472 100 1 940 500
VZ  117 200  334 700  54 500  97 100  17 100  27 800
VL  51 300  127 200  46 500  54 300  17 900  25 300

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW 3 008 700 5 896 300 6 283 200 9 670 200 3 521 600 5 427 300
VZ  147 300  748 400  101 800  246 800  34 100  71 700
VL  63 900  286 500  81 700  134 600  33 600  58 600

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020
Aantal links  1 459  1 643  9 373  9 392  16 793  16 818

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype 1 - 2 Linktype 7 - 8Linktype 3 - 6
Afstand (km)

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  277 200 14%  531 900 23%  468 400 32%
VZ  217 500 186%  42 600 78%  10 700 63%
VL  75 900 148%  7 800 17%  7 400 41%

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW 2 887 600 96% 3 387 000 54% 1 905 700 54%
VZ  601 100 408%  145 000 142%  37 600 110%
VL  222 600 348%  52 900 65%  25 000 74%

Verschil in tijd: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Verschil in afstand: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8
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Tabel 13.7: netwerkperformanties ochtendspits West-Vlaanderen 

 
 
 

 
 
  

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW  473 500  532 100  846 700 1 009 600  334 400  393 900
VZ  61 800  87 900  40 400  55 900  10 400  12 400
VL  25 500  44 600  52 500  56 700  11 100  13 100

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW  265 200  306 700  871 900 1 081 800  427 400  520 400
VZ  33 400  49 100  40 700  57 500  13 100  15 800
VL  14 300  25 300  50 900  57 500  13 300  16 300

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020
Aantal links   785   893  5 004  5 056  6 067  6 141

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype 1 - 2 Linktype 7 - 8Linktype 3 - 6
Afstand (km)

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  58 600 12%  162 900 19%  59 500 18%
VZ  26 100 42%  15 500 38%  2 000 19%
VL  19 100 75%  4 200 8%  2 000 18%

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  41 500 16%  209 900 24%  93 000 22%
VZ  15 700 47%  16 800 41%  2 700 21%
VL  11 000 77%  6 600 13%  3 000 23%

Verschil in tijd: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Verschil in afstand: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8
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Tabel 13.8: netwerkperformanties avondspits West-Vlaanderen 

 
 
 

 
 
  

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW  547 200  581 500 1 048 100 1 177 700  421 900  498 400
VZ  58 000  119 000  39 100  68 300  10 500  15 800
VL  21 200  44 000  44 100  50 700  10 100  12 700

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW  313 600  359 700 1 131 000 1 375 400  584 300  722 200
VZ  31 600  71 800  41 200  76 600  14 000  22 700
VL  12 000  27 100  44 700  54 800  12 800  17 100

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020
Aantal links   785   893  5 004  5 056  6 067  6 141

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype 1 - 2 Linktype 7 - 8Linktype 3 - 6
Afstand (km)

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  34 300 6%  129 600 12%  76 500 18%
VZ  61 000 105%  29 200 75%  5 300 50%
VL  22 800 108%  6 600 15%  2 600 26%

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  46 100 15%  244 400 22%  137 900 24%
VZ  40 200 127%  35 400 86%  8 700 62%
VL  15 100 126%  10 100 23%  4 300 34%

Verschil in tijd: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Verschil in afstand: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8
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Tabel 13.9: netwerkperformanties ochtendspits Antwerpen  

 
 
 

 
 
 
  

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW 1 109 600 1 389 300 1 544 400 1 874 900  389 300  507 200
VZ  126 400  204 800  57 200  64 200  8 400  11 200
VL  55 100  80 100  48 700  47 800  7 700  10 100

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW  737 800 1 100 700 1 951 600 2 600 200  650 500  905 900
VZ  80 800  144 400  66 800  80 200  12 500  17 500
VL  35 400  58 300  56 600  60 100  11 900  16 300

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020
Aantal links  2 053  2 458  11 124  11 328  12 964  13 130

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype 1 - 2 Linktype 7 - 8Linktype 3 - 6
Afstand (km)

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  279 700 25%  330 500 21%  117 900 30%
VZ  78 400 62%  7 000 12%  2 800 33%
VL  25 000 45% -  900 -2%  2 400 31%

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  362 900 49%  648 600 33%  255 400 39%
VZ  63 600 79%  13 400 20%  5 000 40%
VL  22 900 65%  3 500 6%  4 400 37%

Verschil in tijd: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Verschil in afstand: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8
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Tabel 13.10: netwerkperformanties avondspits Antwerpen  

 
 
 

 

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW 1 289 200 1 708 100 1 891 700 2 353 000  508 200  690 000
VZ  133 400  198 700  50 300  54 500  8 200  11 000
VL  47 200  71 100  40 700  38 100  7 200  9 000

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020

PW 1 001 800 1 626 900 2 600 700 3 704 800  987 200 1 502 800
VZ  99 700  165 400  64 400  78 500  14 400  21 400
VL  35 300  62 200  50 400  53 400  12 200  16 700

Linktype
Periode 2009 2020 2009 2020 2009 2020
Aantal links  2 053  2 458  11 124  11 328  12 964  13 130

Tijd (min)
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Aantal netwerklinks
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Linktype 1 - 2 Linktype 7 - 8Linktype 3 - 6
Afstand (km)

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  418 900 32%  461 300 24%  181 800 36%
VZ  65 300 49%  4 200 8%  2 800 34%
VL  23 900 51% - 2 600 -6%  1 800 25%

Linktype
Gegevenstype Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

PW  625 100 62% 1 104 100 42%  515 600 52%
VZ  65 700 66%  14 100 22%  7 000 49%
VL  26 900 76%  3 000 6%  4 500 37%

Verschil in tijd: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8

Verschil in afstand: BAU 2020 t.o.v. Basis 2009
Linktype 1 - 2 Linktype 3 - 6 Linktype 7 - 8
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1. Analyse Scheldekruisingen 

Tabel 1.1: Vergelijking gemodelleerde belastingen met tellingen van het verkeer op de 
Scheldekruisingen 
 

 

Locatie Periode Rijrichting Vtg Telling Kal_vr Synth. Kal_pw Gekal. Finaal
pw  478 -  678  482  457  651
vl  48  47  47  -  41  42
vz  119  116  116  -  108  107
pw  530 -  565  531  533  573
vl  40  41  33  -  32  32
vz  98  96  96  -  95  95
pw  547 -  552  548  523  539
vl  49  48  48  -  37  37
vz  49  49  49  -  46  46
pw  671 -  637  672  505  554
vl  41  41  38  -  33  37
vz  51  50  50  -  47  46
pw  693 -  769  704  802  840
vl  43  45  51 -  21  21
vz  224  230  245 -  140  140
pw  531 -  569  532  336  333
vl  45  47  46 -  43  43
vz  243  241  244 -  233  232
pw  736 -  802  733  606  658
vl  49  50  79 -  30  31
vz  318  321  355 -  182  187
pw  783 -  920  787  955  875
vl  29  32  43 -  14  15
vz  247  253  153 -  77  79
pw 1 601 - 2 017 1 580 1 596 1 599
vl -  -  -  -  -  -
vz -  -  -  -  -  -
pw  726  - 1 065  749  932  931
vl -  -  -  -  -  -
vz -  -  -  -  -  -
pw -  -  -  -  -  -
vl -  -  -  -  -  -
vz -  -  -  -  -  -
pw 2 061 - 2 917 2 054 1 992 2 091
vl -  -  -  -  -  -
vz -  -  -  -  -  -
pw 4 894  - 6 443 4 857 5 095 5 087
vl  180  191  150 -  188  188
vz  519  508  455 -  573  573
pw 3 735 - 4 224 3 739 3 908 3 861
vl  212  225  195 -  197  198
vz  580  573  524 -  536  534
pw 3 386 - 6 130 3 380 4 115 4 131
vl  141  152  101 -  193  185
vz  526  521  424 -  695  691
pw 5 049 - 7 192 5 031 5 156 5 275
vl  158  175  131 -  162  161
vz  545  530  456 -  535  533

WLT

8u - 9u

W ==> O

O ==> W

17u - 18u

W ==> O

O ==> W

KT

8u - 9u

W ==> O

O ==> W

17u - 18u

W ==> O

O ==> W

WST

8u - 9u

Z ==> N

N ==> Z

17u - 18u

Z ==> N

N ==> Z

LHT

8u - 9u

Z ==> N

N ==> Z

17u - 18u

Z ==> N

N ==> Z
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Tabel 1.2: Select link analyse (PAE) Liefkenshoektunnel – ochtendspits 8u – 9u 
 

 
 

 
  

Locatie Periode Rijrichting Vtg Telling Kal_vr Synth. Kal_pw Gekal. Finaal
pw 1 049 - 2 606 1 079 1 152 1 236
vl  40  43  35 -  41  41
vz  40  43  40 -  46  46
pw  709 - 1 478  735  824  853
vl  41  41  45 -  53  54
vz  43  49  58 -  59  61
pw 1 003 - 2 564 1 027  978 1 029
vl  30  32  29 -  39  38
vz  30  32  30 -  31  32
pw 1 057 - 2 812 1 165 1 078 1 334
vl  34  39  23 -  51  44
vz  26  29  26 -  43  43

      
pw 8 715 - 12 513 8 702 9 102 9 413
vl  311  325  283 -  291  292
vz  902  897  856 -  867  866
pw 6 231 - 7 901 6 286 6 533 6 551
vl  338  354  319 -  325  327
vz  964  959  922 -  923  922
pw 5 672 - 10 048 5 687 6 222 6 357
vl  269  282  257 -  299  291
vz  923  923  858 -  954  956
pw 9 621 - 14 478 9 709 9 686 10 129
vl  262  287  235 -  260  257
vz  869  862  685 -  702  701

TB

8u - 9u

N ==> Z

Z ==> N

17u - 18u

N ==> Z

Z ==> N

Totaal

8u - 9u

LO ==> RO

RO ==> LO

17u - 18u

LO ==> RO

RO ==> LO

Centrum Haven Gordel 1 Gordel 2 Gordel 3 Buitengebied
Centrum 0% 3% 0% 0% 0% 0%

Haven 0% 6% 1% 2% 1% 1%
Gordel 1 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Gordel 2 0% 9% 0% 3% 1% 3%
Gordel 3 0% 16% 1% 4% 2% 4%

Buitengebied 0% 18% 0% 3% 1% 20%

Richting Nederland

Herkomst en/of bestemming in het buitengebied of het havendistrict: 89%

Centrum Haven Gordel 1 Gordel 2 Gordel 3 Buitengebied
Centrum 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Haven 0% 15% 1% 3% 3% 13%
Gordel 1 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Gordel 2 0% 9% 0% 4% 4% 5%
Gordel 3 0% 9% 0% 1% 1% 1%

Buitengebied 0% 11% 0% 1% 2% 15%

Herkomst en/of bestemming in het buitengebied of het havendistrict: 90%

Richting Gent

p. 2 2 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Tabel 1.3: Select link analyse (PAE) Liefkenshoektunnel – avondspits 17u – 18u 
 

 
 

 
 
 
Figuur 1.1: Districtering Select link analyse Liefkenshoektunnel 
 

 

Centrum Haven Gordel 1 Gordel 2 Gordel 3 Buitengebied
Centrum 0% 3% 0% 0% 0% 0%

Haven 0% 6% 1% 2% 1% 1%
Gordel 1 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Gordel 2 0% 9% 0% 3% 1% 3%
Gordel 3 0% 16% 1% 4% 2% 4%

Buitengebied 0% 18% 0% 3% 1% 20%

Richting Nederland

Herkomst en/of bestemming in het buitengebied of het havendistrict: 80%

Centrum Haven Gordel 1 Gordel 2 Gordel 3 Buitengebied
Centrum 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Haven 0% 15% 1% 3% 3% 13%
Gordel 1 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Gordel 2 0% 9% 0% 4% 4% 5%
Gordel 3 0% 9% 0% 1% 1% 1%

Buitengebied 0% 11% 0% 1% 2% 15%

Herkomst en/of bestemming in het buitengebied of het havendistrict: 84%

Richting Gent

p. 3 3 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Grafiek 1.1: Aantal personenwagens per uur van de dag voor alle werkdagen van september 
en oktober 2009 in de Liefkenshoektunnel naar linkeroever (telpost 102003). 

 

 

Grafiek 1.2: Aantal personenwagens per uur van de dag voor alle werkdagen van september 
en oktober 2009 in de Liefkenshoektunnel richting rechteroever (telpost 102004). 

 

 

Grafiek 1.3: Aantal personenwagens per uur van de dag voor alle werkdagen van september 
en oktober 2009 in de Kennedytunnel richting Antwerpen-centrum (telpost 101504). 
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Grafiek 1.4: Aantal personenwagens per uur van de dag voor alle werkdagen van september 
en oktober 2009 in de Kennedytunnel richting Linkeroever (telpost 101503). 

 

 

Grafiek 1.5: Aantal personenwagens per uur van de dag voor alle werkdagen van september 
en oktober 2012 in de Waaslandtunnel richting Antwerpen-centrum (telpost 119101). 

 

 

Grafiek 1.6: Aantal personenwagens per uur van de dag voor alle werkdagen van september 
en oktober 2012 in de Waaslandtunnel richting linkeroever (telpost 119102). 
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2. Lineaire ophoging of reductie auto- en vrachtmatrices – Algemeen 
overzicht 

p. 6 6 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 
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3. Lineaire ophoging of reductie auto- en vrachtmatrices – Detailanalyse 

Grafiek 3.1: Verdeling ‘mate van verandering naargelang linktype en scenario – studiegebied 

p. 13 13 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

 



Grafiek 3.2: Aandeel positieve en negatieve verschillen 
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4. Effecten netwerkaanpassingen 
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Figuur 4.11: Structurele files hoofdwegennet 2010 – ochtendspits 
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Figuur 4.12: Structurele files hoofdwegennet 2010 – avondspits 
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p. 1 1 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

1. Analyse tellocaties

Tabel 1.1: Vergelijking gemodelleerde belastingen met tellingen op het hoofdwegennet 

Locatie Periode Rijrichting Vtg Telling Kal_vr Synth. Kal_pw Gekal. Finaal
pw 2672 5534 2822 3583 4693
vl 45 45 54 144 136
vz 151 138 110 224 206
pw 2947 2197 3083 3040 2942
vl 78 78 82 214 112
vz 90 88 92 235 171
pw 2886 4222 2844 2417 2355
vl 55 55 55 63 51
vz 118 116 95 207 141
pw 4147 6410 4142 5286 5534
vl 41 42 42 49 45
vz 142 143 142 230 204
pw 3186 5565 3904 3199 4096
vl 86 85 72 114 115
vz 171 166 128 161 176
pw 2871 3131 3024 2699 2769
vl 124 133 136 151 125
vz 186 191 199 202 192
pw 3083 4720 3143 3725 3560
vl 76 69 65 183 149
vz 144 131 116 154 149
pw 4491 6487 4754 5673 5947
vl 54 67 69 146 121
vz 125 133 128 191 175
pw 4096 5317 3902 3964 5126
vl 92 93 92 266 115
vz 163 184 197 413 271
pw 2100 2265 2021 1432 1465
vl 159 143 126 209 197
vz 220 222 232 349 333
pw 2562 3576 2580 2278 2208
vl 85 96 73 112 92
vz 191 205 215 342 313
pw 4767 5415 4456 4480 4976
vl 131 120 112 227 166
vz 167 164 144 334 231
pw 2658 2613 2573 2064 2080
vl 103 95 68 74 76
vz 129 129 119 130 131
pw 1184 1476 1251 1223 1243
vl 81 85 86 102 93
vz 124 139 96 102 111
pw 1326 1524 1321 1260 1253
vl 49 52 29 38 42
vz 82 89 80 130 109
pw 2607 3272 2600 2420 2659
vl 68 68 56 62 63
vz 83 96 60 80 71

Z ==> N

N ==> Z

Z ==> N

N ==> Z

2

8u - 9u

Z ==> N

N ==> Z

17u - 18u

Z ==> N

1

17u - 18u

8u - 9u

N ==> Z

3

8u - 9u

W ==> O

O ==> W

17u - 18u

W ==> O

O ==> W

4

8u - 9u

N ==> Z

Z ==> N

17u - 18u

N ==> Z

Z ==> N



p. 2 2 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

Locatie Periode Rijrichting Vtg Telling Kal_vr Synth. Kal_pw Gekal. Finaal
pw 3257 5164 3166 2934 3841
vl 128 135 126 120 118
vz 175 191 172 140 136
pw 2243 2196 2623 2960 2541
vl 103 112 104 145 123
vz 241 230 226 296 278
pw 2439 3048 2550 2767 2587
vl 75 78 69 65 58
vz 194 235 277 350 326
pw 4161 5390 4118 3823 4676
vl 92 95 54 32 35
vz 216 212 204 159 160
pw 4311 7600 3136 5404 6645
vl 101 89 100 168 148
vz 211 196 203 243 232
pw 2519 2395 2261 2083 2375
vl 120 130 129 334 230
vz 162 163 188 379 264
pw 2657 4955 2610 2375 2239
vl 78 77 73 94 59
vz 150 148 136 164 120
pw 4882 6699 4904 5823 6045
vl 75 79 87 113 110
vz 180 172 188 307 291
pw 1691 4458 1572 356 1505
vl 43 42 40 46 44
vz 104 98 100 108 105
pw 807 945 1076 93 398
vl 57 57 62 142 101
vz 55 53 58 151 102
pw 907 2497 908 770 984
vl 33 33 33 49 33
vz 65 62 46 89 67
pw 1957 5035 2210 2732 3804
vl 47 46 45 54 52
vz 79 77 80 141 132
pw 1724 2635 1661 664 1012
vl 55 59 57 97 88
vz 106 108 105 125 122
pw 1120 588 1097 354 381
vl 62 62 62 123 90
vz 79 79 79 140 108
pw 1283 1249 1291 1082 1020
vl 36 36 32 39 33
vz 74 73 74 98 78
pw 2305 2760 2314 2134 2175
vl 64 66 58 49 48
vz 94 97 95 118 113

5

8u - 9u

N ==> Z

Z ==> N

17u - 18u

N ==> Z

Z ==> N

6

8u - 9u

O ==> W

W ==> O

17u - 18u

O ==> W

W ==> O

7

8u - 9u

O ==> W

W ==> O

17u - 18u

O ==> W

W ==> O

8

8u - 9u

O ==> W

W ==> O

17u - 18u

O ==> W

W ==> O



p. 3 3 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

2. Lineaire ophoging of reductie auto- en vrachtmatrices – Algemeen 
overzicht 
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p. 10 10 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

 

3. Lineaire ophoging of reductie auto- en vrachtmatrices – Detailanalyse 

Grafiek 3.1: Verdeling ‘mate van verandering naargelang linktype en scenario – studiegebied 
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Grafiek 3.2: Aandeel positieve en negatieve verschillen 

 
 



p. 12 12 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

4. Effecten netwerkaanpassingen 
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p. 1 1 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

1. Analyse tellocaties 

Tabel 1.1: Vergelijking gemodelleerde belastingen met tellingen op het hoofdwegennet 
 

  

Locatie Periode Rijrichting Vtg Telling Kal_vr Synth. Kal_pw Gekal. Finaal
pw 2054 1549 2052 1947 1877
vl 134 130 102 94 95
vz 390 360 345 340 341
pw 1920 2334 1935 1860 1845
vl 108 109 99 74 76
vz 363 339 303 269 269
pw 2186 2135 2209 1845 1847
vl 103 97 85 80 82
vz 391 365 344 343 342
pw 2116 1788 2120 1865 1899
vl 96 94 90 85 86
vz 375 355 340 328 330
pw 1214 883 1159 1068 1023
vl 92 87 101 101 103
vz 149 134 145 143 142
pw 1397 1197 1354 1241 1194
vl 78 80 72 72 72
vz 152 142 140 130 130
pw 1595 1351 1491 1297 1298
vl 63 61 60 59 62
vz 131 119 119 115 118
pw 1476 1029 1471 1366 1330
vl 70 69 60 57 57
vz 115 103 102 101 101
pw 1649 1924 1601 1461 1342
vl 68 63 56 51 52
vz 250 232 219 215 216
pw 1855 874 1934 1874 1737
vl 107 113 110 110 110
vz 198 203 200 204 204
pw 2252 966 2295 2186 1947
vl 82 86 68 67 66
vz 213 196 190 185 184
pw 2133 1720 2075 1947 1951
vl 72 70 68 63 63
vz 192 187 183 181 181
pw 663 666 661 571 546
vl 32 32 30 31 31
vz 166 170 164 163 164
pw 718 405 706 667 608
vl 49 50 43 44 44
vz 167 164 161 160 160
pw 944 393 957 737 642
vl 40 42 37 38 38
vz 169 176 172 172 172
pw 966 694 962 907 853
vl 25 26 27 27 27
vz 147 145 147 147 148

1
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W ==> O

2
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3
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4
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p. 2 2 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

2. Lineaire ophoging of reductie auto- en vrachtmatrices – Algemeen 
overzicht 



Verschillenplot 
08_M1_REF 
 
8u-9u 

Toedeling 
gemotoriseerd 

verkeer 

mei 2013 

Legende: 

< -50 
-50 / +50 
> +50 
Nieuwe 
infrastr. 

Eenheid: pae/u 

Figuur 2.1 

Achtergrond 

Water 
Bebouwing 

Basistoestand 2009 
West-Vlaanderen 

Va
lid

at
ie

 b
as

is
re

su
lta

te
n 

pv
m

 v
er

si
e 

3.
6.

1 
-  

m
ei

 2
01

3 

3 



Verschillenplot 
08_P1_REF 
 
8u-9u 

Toedeling 
gemotoriseerd 

verkeer 

mei 2013 

Legende: 

< -50 
-50 / +50 
> +50 
Nieuwe 
infrastr. 

Eenheid: pae/u 

Figuur 2.2 

Achtergrond 

Water 
Bebouwing 

Basistoestand 2009 
West-Vlaanderen 

Va
lid

at
ie

 b
as

is
re

su
lta

te
n 

pv
m

 v
er

si
e 

3.
6.

1 
-  

m
ei

 2
01

3 

4 



Verschillenplot 
08_P1_M1 
 
8u-9u 

Toedeling 
gemotoriseerd 

verkeer 

mei 2013 

Legende: 

< -50 
-50 / +50 
> +50 
Nieuwe 
infrastr. 

Eenheid: pae/u 

Figuur 2.3 

Achtergrond 

Water 
Bebouwing 

Basistoestand 2009 
West-Vlaanderen 

Va
lid

at
ie

 b
as

is
re

su
lta

te
n 

pv
m

 v
er

si
e 

3.
6.

1 
-  

m
ei

 2
01

3 

5 



Verschillenplot 
17_M1_REF 
 
17u-18u 

Toedeling 
gemotoriseerd 

verkeer 

mei 2013 

Legende: 

< -50 
-50 / +50 
> +50 
Nieuwe 
infrastr. 

Eenheid: pae/u 

Figuur 2.4 

Achtergrond 

Water 
Bebouwing 

Basistoestand 2009 
West-Vlaanderen 

Va
lid

at
ie

 b
as

is
re

su
lta

te
n 

pv
m

 v
er

si
e 

3.
6.

1 
-  

m
ei

 2
01

3 

6 



Verschillenplot 
17_P1_REF 
 
17u-18u 

Toedeling 
gemotoriseerd 

verkeer 

mei 2013 

Legende: 

< -50 
-50 / +50 
> +50 
Nieuwe 
infrastr. 

Eenheid: pae/u 

Figuur 2.5 

Achtergrond 

Water 
Bebouwing 

Basistoestand 2009 
West-Vlaanderen 

Va
lid

at
ie

 b
as

is
re

su
lta

te
n 

pv
m

 v
er

si
e 

3.
6.

1 
-  

m
ei

 2
01

3 

7 



Verschillenplot 
17_P1_M1 
 
17u-18u 

Toedeling 
gemotoriseerd 

verkeer 

mei 2013 

Legende: 

< -50 
-50 / +50 
> +50 
Nieuwe 
infrastr. 

Eenheid: pae/u 

Figuur 2.6 

Achtergrond 

Water 
Bebouwing 

Basistoestand 2009 
West-Vlaanderen 

Va
lid

at
ie

 b
as

is
re

su
lta

te
n 

pv
m

 v
er

si
e 

3.
6.

1 
-  

m
ei

 2
01

3 

8 



p. 10 9 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

 

3. Lineaire ophoging of reductie auto- en vrachtmatrices – Detailanalyse 

Grafiek 3.1: Verdeling ‘mate van verandering naargelang linktype en scenario – studiegebied 
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Grafiek 3.2: Aandeel positieve en negatieve verschillen 
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4. Effecten netwerkaanpassingen 
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p. 1 1 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

1. Analyse tellocaties 

Tabel 1.1: Vergelijking gemodelleerde belastingen met tellingen op het hoofdwegennet 
 

 

Locatie Periode Rijrichting Vtg Telling Kal_vr Synth. Kal_pw Gekal. Finaal
pw 3044 3745 3057 3136 3051
vl 116 151 151 177 172
vz 313 292 314 362 358
pw 2257 1511 2282 2224 2215
vl 144 131 119 115 115
vz 283 255 254 256 255
pw 2864 1628 2719 2585 2515
vl 102 132 114 116 112
vz 278 267 267 280 275
pw 3417 3044 3465 3314 3403
vl 114 101 105 93 91
vz 261 240 245 261 240
pw 2528 2307 2616 2740 2661
vl 170 148 198 254 241
vz 341 340 396 473 460
pw 2088 1562 2098 2123 2078
vl 189 157 189 202 198
vz 325 344 356 374 354
pw 2108 1550 2116 2081 2037
vl 133 121 79 86 83
vz 353 368 412 461 421
pw 2675 2609 2698 2819 2853
vl 155 120 165 210 180
vz 346 349 359 422 400
pw 3049 2919 3143 2757 2775
vl 149 148 155 136 133
vz 258 258 274 254 230
pw 3221 3178 3368 3638 3677
vl 107 114 116 198 166
vz 217 225 227 325 309
pw 3484 3406 3578 3224 3211
vl 115 120 128 180 151
vz 178 184 198 222 190
pw 3535 2864 3599 2772 2743
vl 100 98 116 102 98
vz 223 210 281 283 248
pw 2416 1836 2317 2119 2037
vl 140 143 138 132 133
vz 400 395 387 388 388
pw 2671 4096 2476 2323 2892
vl 94 90 77 91 91
vz 389 378 369 380 379
pw 3110 4001 2926 3089 3750
vl 101 103 88 91 89
vz 410 418 398 434 426
pw 2521 2166 2395 2064 2096
vl 95 98 8 21 15
vz 382 394 401 398 389

1

8u - 9u

W ==> O

O ==> W

17u - 18u

W ==> O

O ==> W

2

8u - 9u

Z ==> N

N ==> Z

17u - 18u

Z ==> N

N ==> Z

3

8u - 9u

O ==> W

W ==> O

17u - 18u

O ==> W

W ==> O

4

8u - 9u

N ==> Z

Z ==> N

17u - 18u

N ==> Z

Z ==> N



p. 2 2 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

 
 
 
  

Locatie Periode Rijrichting Vtg Telling Kal_vr Synth. Kal_pw Gekal. Finaal
pw 937 2268 962 681 746
vl 27 31 84 74 78
vz 152 147 116 91 91
pw 450 359 450 458 422
vl 61 46 28 29 29
vz 102 118 104 109 108
pw 629 893 621 676 673
vl 26 26 5 6 5
vz 152 148 105 110 109
pw 792 2411 826 857 1327
vl 50 31 59 65 61
vz 96 111 111 91 114

5

8u - 9u

W ==> O

O ==> W

17u - 18u

W ==> O

O ==> W



p. 3 3 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

2. Lineaire ophoging of reductie auto- en vrachtmatrices – Algemeen 
overzicht 
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p. 10 10 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

 

3. Lineaire ophoging of reductie auto- en vrachtmatrices – Detailanalyse 

Grafiek 3.1: Verdeling ‘mate van verandering naargelang linktype en scenario – studiegebied 
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p. 11 11 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

Grafiek 3.2: Aandeel positieve en negatieve verschillen 
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p. 12 12 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

4. Effecten netwerkaanpassingen 
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p. 1 1 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

1. Analyse tellocaties 

Tabel 1.1: Vergelijking gemodelleerde belastingen met tellingen op het hoofdwegennet 
 

  

Locatie Periode Rijrichting Vtg Telling Kal_vr Synth. Kal_pw Gekal. Finaal
pw 1730 1276 1729 1637 1571
vl 105 106 92 65 66
vz 233 230 233 221 221
pw 1681 2258 1728 1835 1823
vl 87 122 111 104 104
vz 248 206 203 234 234
pw 1806 2244 1800 1876 1850
vl 74 73 70 68 69
vz 257 252 250 230 236
pw 1993 1934 1864 1934 1886
vl 80 104 90 82 80
vz 199 196 194 166 168
pw 1370 1834 1371 1465 1469
vl 70 74 68 68 67
vz 136 133 130 116 115
pw 2554 2041 2551 2323 2248
vl 125 123 103 109 108
vz 167 174 172 171 169
pw 1565 1884 1560 1658 1623
vl 64 66 57 72 70
vz 101 102 101 91 96
pw 2201 2971 2206 2541 2560
vl 73 74 61 69 70
vz 137 143 140 138 140
pw 1643 2219 1650 1714 1676
vl 98 104 105 90 92
vz 231 241 243 237 235
pw 1795 1630 1788 1672 1627
vl 94 95 87 93 88
vz 173 166 160 172 165
pw 1979 1806 1989 1888 1841
vl 55 60 38 62 62
vz 160 168 171 173 170
pw 1978 2174 1971 1804 1766
vl 74 75 77 62 61
vz 220 217 222 218 198
pw 428 618 404 328 321
vl 38 37 27 43 28
vz 8 9 10 11 10
pw 101 247 106 105 123
vl 10 23 17 13 12
vz 5 7 7 7 7
pw 496 407 474 377 345
vl 32 32 23 28 24
vz 10 10 10 11 10
pw 112 769 130 147 172
vl 7 8 8 40 42
vz 4 5 15 36 23

1

8u - 9u

N ==> Z

Z ==> N

17u - 18u

N ==> Z

Z ==> N

2

8u - 9u

Z ==> N

N ==> Z

17u - 18u

Z ==> N

N ==> Z

3

8u - 9u

O ==> W

W ==> O

17u - 18u

O ==> W

W ==> O

4

8u - 9u

N ==> Z

Z ==> N

17u - 18u

N ==> Z

Z ==> N



p. 2 2 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

2. Lineaire ophoging of reductie auto- en vrachtmatrices – Algemeen 
overzicht 
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p. 10 9 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

 

3. Lineaire ophoging of reductie auto- en vrachtmatrices – Detailanalyse 

Grafiek 3.1: Verdeling ‘mate van verandering naargelang linktype en scenario – studiegebied 
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p. 11 10 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

Grafiek 3.2: Aandeel positieve en negatieve verschillen 
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p. 12 11 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

4. Effecten netwerkaanpassingen 
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