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1 LEESWIJZER 

In dit rapport wordt toegelicht op welke manier het toekomstscenario 2030 opgebouwd is voor de 

regionale verkeersmodellen versie 4.2.2-RMP (regionale mobiliteitsplannen).  

In het eerste deel van dit rapport komen de algemene principes van de opbouw van het 

toekomstscenario 2030 aan bod. Hierbij wordt toegelicht op welke manier bepaalde verwachte 

ontwikkelingen op demografisch, ruimtelijk en infrastructureel gebied verzameld zijn. 

Aan de hand van deze dataverzameling zijn de inputgegevens aan vraagzijde (socio-demografische 

gegevens of SDG’s en socio-economische gegevens of SEG’s) en aanbodzijde (aanbodnetwerken 

gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer) gewijzigd.  

De details van de opgenomen wijzigingen worden aan de hand van enkele GIS-bestanden ter 

beschikking gesteld door middel van een online-viewer. Hierbij worden zowel alle ruimtelijke als 

infrastructurele projecten geografisch voorgesteld. Door een bepaald project aan te klikken, kunnen 

de details van het project geraadpleegd worden. Aangezien het in totaal om meer dan 1.000 

projecten gaat voor heel Vlaanderen, is een volledige oplijsting ervan om praktische redenen niet 

handig.  
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2 INLEIDING 

In dit deel komen de algemene principes aan bod die gehanteerd zijn bij de opbouw van het 

toekomstscenario 2030. 

Concreet moet voor het toekomstscenario 2030 een zo goed mogelijke inschatting gemaakt worden 

voor de volgende inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor het toekomstjaar 2030: 

1. Socio-demografische en -economische gegevens omtrent bevolking, tewerkstelling, 
schoolbevolking, gezinsgrootte, autobezit, …   

In hoofdstuk 3 wordt beschreven op welke manier de socio-demografische en -economische 

gegevens voor het toekomstscenario 2030 worden opgesteld. 

2. Aanbodnetwerken voor wegverkeer en openbaar vervoer 

In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke infrastructurele en aanbodwijzigingen opgenomen 

zijn in de aanbodnetwerken voor het toekomstscenario 2030. 

Het toekomstscenario 2030 kan beschouwd worden als een “trendscenario”, waarbij bestaande 

gedrags- en verplaatsingspatronen doorgetrokken worden naar 2030. Daarom worden de 

parameters en instellingen die gehanteerd worden in het modelinstrumentarium ongewijzigd 

toegepast voor dit toekomstscenario. Er wordt dus van uitgegaan dat er op deze termijn (tussen 

2017 en 2030) geen grote wijzigingen zullen optreden in het mobiliteitsgedrag van de Vlamingen. 

Wel kunnen bepaalde beleidsmaatregelen die dat mobiliteitsgedrag beïnvloeden, in een scenario 

opgenomen en geëvalueerd worden.  

De benodigde invoergegevens voor het toekomstjaar 2030 zijn bekomen door een zo goed mogelijke 

inschatting te maken van deze toekomstige situatie.  

De tewerkstellings-, woon- en schoolprojecten bevatten de projecten die het team Verkeersmodellen 

van de afdeling Beleid ontvangen heeft van de provincies, Intercommunales of gemeentes. Deze 

projecten werden een eerste keer verzameld in 2014, maar werden in 2021 geactualiseerd en 

gevalideerd door de leden van de vervoerregioraden. De verkregen gegevens bevatten soms enkel 

details over de oppervlakte van het project, zonder het aantal werknemers te vermelden. Voor die 

projecten werd het aantal werknemers bepaald aan de hand van kencijfers. De projecten en 

bijhorende cijfers die hier getoond worden zijn het resultaat van deze nabewerking. 

Deze projecten worden gebruikt om de geografische spreiding van de algemene groeiprognoses van 

het Federaal Planbureau rond bevolking en tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk mee te nemen. 

Deze projecten zorgen dus niet voor een extra groei bovenop de algemene groei. 

• De infrastructuurprojecten zijn verkregen van AWV.  

• De projecten rond openbaar vervoer zijn verkregen van de NMBS en De Lijn. 

• Momenteel zijn enkel de opmerkingen – van de actualisatieronde in 2021 – omtrent de 

ruimtelijke projecten verwerkt. De infrastructuurprojecten worden aangepast in de 

referentiescenario’s van de regionale mobiliteitsplannen. 

• Al deze projecten zijn meegenomen in de referentiescenario’s van de regionale 

verkeersmodellen in het kader van de regionale mobiliteitsplannen. Voor bepaalde 

doorrekenprojecten zoals PLANMER-procedures is het mogelijk dat in het referentiescenario 

bepaalde projecten niet meegenomen werden of dat er extra projecten meegenomen 
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werden, of dat er ondertussen nieuwe inzichten over bepaalde projecten meegenomen 

worden. 

Toch is het jaartal relatief: ook al is de effectieve realisatiedatum mogelijk iets later dan 2030, kan 

het project alsnog opgenomen worden in het toekomstscenario 2030. In die zin is het beter te 

spreken over een toekomstscenario gegeven bepaalde ontwikkelingen, dan al te strikt te focussen op 

het jaar 2030. De praktijk leert natuurlijk dat het veel handiger is enkel het jaartal te vernoemen dan 

telkens een oplijsting te geven van welke projecten er aan de basis liggen. 
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3 OPBOUW SOCIO-DEMOGRAFISCHE EN -ECONOMISCHE 
GEGEVENS 

De verwachte ontwikkelingen op demografisch en ruimtelijk vlak voor het toekomstjaar 2030 worden 

opgenomen in de toekomstdata voor 2030. Hierbij worden een aantal algemene prognoses en 

vooruitzichten die opgesteld zijn door het Federaal Planbureau (FPB) en Statistiek Vlaanderen (SV) 

verfijnd door rekening te houden met gedetailleerde ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat hierbij om 

prognoses van een aantal tewerkstellings- of woonprojecten die afkomstig zijn provincies, Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s), steden en gemeenten, … 

De opgenomen ontwikkelingen zijn uiteraard niet volledig en behelzen enkel de ontwikkelingen van 

een zekere omvang die bekend waren bij de eerder vermelde instanties of die opgenomen waren in 

de eerder vermelde studies. Van de niet opgenomen wijzigingen wordt verondersteld dat de groei-

effecten hiervan in grote lijn overeenkomen met de globale prognoses van het FBP en SV. Om de 

onderlinge consistentie tussen de verschillende regionale verkeersmodellen te garanderen, worden 

de geaggregeerde prognosecijfers van het FBP en SV als harde randvoorwaarden gehanteerd. Dit 

betekent dat als voor een bepaald attribuut uit de SEG-databank voor 2030 het FBP en SV generiek 

een bepaalde wijziging voorspeld hebben, dat deze na aggregatie over de verschillende statistische 

sectoren behouden blijft. Dit wordt bewerkstelligd door het “compensatiemechanisme”. Dit wordt 

verderop in dit hoofdstuk beschreven. 

Voor de doortrekking van de ruimtelijke invulling naar het toekomstjaar 2030 wordt een dubbel 

proces gecombineerd: 

1. Generieke doortrekking van de data op basis van geaggregeerde tendensen of naar bepaalde 

richtwaarden. In deze stap wordt per geografisch relevante eenheid een gerichte relatieve 

factor of absolute vermeerdering toegepast, waarbij een bepaald attribuut als interne 

verdeelsleutel wordt aangehouden;  

2. Gerichte toewijzing van gekende projecten aan statistische sectoren. Deze stap bevat één-op-

één de projecten die reeds gepland zijn, en lokaliseert op die manier één welbepaald gegeven in 

de dataset. Idealiter kan het toekomstjaar volledig beschreven worden via deze vorm, maar om 

logische redenen kan deze inventarisatie niet volledig zijn. 

Voldoende afstemming tussen beide processen is noodzakelijk aangezien ze in praktijk in elkaar 

verweven zijn en elkaar kunnen beïnvloeden: de volumes van de gerichte projecten zijn immers 

inherent opgenomen in de generieke richtcijfers, en moeten hier uit geïsoleerd worden. In de andere 

richting mag geen surplus doortrekking bovenop de gerichte projecten uitgevoerd worden. 

Voor bepaalde statistische sectoren is het mogelijk dat de groei ten gevolge van de verwachte 

gedetailleerde ruimtelijke ontwikkelingen groter is dan generiek voorspeld wordt door het FPB en SV. 

Deze generieke groei wordt bij de opbouw van het toekomstscenario 2030 als een harde 

randvoorwaarde beschouwd. Daarom is beslist om een zogenaamd “compensatiemechanisme” te 

definiëren en toe te passen. Als ten gevolge van een concreet project de groei in een bepaalde 

statistische sector de generieke groei overstijgt, wordt de groei in een aantal andere statistische 

sectoren verminderd. Hierbij zullen enkel de statistische sectoren aangepast worden waar geen 

projecten gelokaliseerd zijn. De verwachte projecten worden op die manier “vastgezet” en in een 

aantal andere sectoren zal de groei lager zijn dan generiek voorspeld of zelfs resulteren in een zekere 
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afname ten opzichte van het basisjaar. Het geografisch niveau waarbinnen gecompenseerd wordt, is 

voor ieder project vastgelegd en hangt af van de projectomvang en het wervingsgebied. Concreet 

wordt er onderscheid gemaakt tussen 4 niveaus van compensatie: 

1. gemeentelijk; 

2. arrondissementeel; 

3. provinciaal; 

4. gewestelijk. 

Als een project “gemeentelijk” als compensatieniveau toegewezen krijgt, zal het eerder van geringe 

omvang zijn. Er zal dan enkel binnen de gemeente waar het project gesitueerd is, gecompenseerd 

worden. Projecten die “gewestelijk” van aard zijn, worden over het volledige grondgebied van 

Vlaanderen gecompenseerd.  

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt toegelicht op welke manier beide werkwijzen 

concreet toegepast worden, zowel voor de passieve (SDG’s) als de actieve kant (SEG’s).  

Het is evident dat bepaalde attributen gekoppeld zijn, aangezien ze elkaar in evenwicht moeten 

houden. Bijvoorbeeld het ‘actieve’ attribuut schoolbevolking wordt op zich volledig uit het ‘passieve’ 

attribuut schoolgaanden afgeleid. 

3.1 GENERIEKE GROEI 

3.1.1 BEVOLKING 

Statistiek Vlaanderen beschikt over gedetailleerde voorspellingen betreffende de bevolking voor de 

toekomst waarbij rekening wordt gehouden met mortaliteit, vruchtbaarheid, interne migraties, 

internationale immigraties en emigraties en tot slot ook regularisaties en naturalisaties, en dit voor 

alle Vlaamse gemeenten. Daarnaast is er ook een voorspelling van het Federaal Planbureau ter 

beschikking, met per arrondissement en per leeftijdsklasse een voorspelling voor alle toekomstjaren 

(tot 2060). 

De opmaak van de passieve data zit vervat in de Population Simulator1. Deze laat de bevolking 

doorgroeien van 2017 naar 2030, en het resultaat hiervan wordt gekalibreerd naar prognosecijfers 

op gemeenteniveau van Statistiek Vlaanderen voor Vlaanderen en prognosecijfers op 

arrondissementsniveau van het Federaal Planbureau voor Wallonië en Brussel. 

De werkzaamheidsgraden per leeftijdscategorie dienen in overeenstemming te zijn met de 

bevolkingsaantallen en de tewerkstelling in 2030. De extra tewerkstelling in 2030 is dus verdeeld 

over de werkende bevolking. De bestaande gemeentelijke werkzaamheidsgraden werden hierbij 

opgehoogd zodat de totale werkende bevolking in België overeenkomt met de totale tewerkstelling 

in België.  

 

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

website https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen 

en kan opgevraagd worden bij het team Verkeersmodellen van het Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken van de Vlaamse overheid (verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be). 

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen
mailto:verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
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Bij deze berekening is er rekening mee gehouden dat gemeentes met hoge werkzaamheidsgraden in 

een bepaalde leeftijdscategorie en die reeds een hoge tewerkstellingsgraad hebben, minder extra 

werkenden kunnen leveren dan gemeentes waar de werkgelegenheidsgraad lager ligt. De toename 

van de werkzaamheidsgraad in de categorie 25- tot 49 jarigen zal bijgevolg lager liggen dan de 

toename in de categorieën 18- tot 24 en 50- tot 64 jarigen. 

De berekening van de nieuwe werkzaamheidsgraad wordt toegelicht aan de hand van onderstaand 

voorbeeld.  

 

Tabel 1: Voorbeelddata voor berekening nieuwe werkzaamheidsgraden 

In het voorbeeld zijn er drie sectoren die elk een eigen werkzaamheidsgraad hebben (basisjaar), een 

eigen actieve bevolking en een eigen aantal tewerkstellingsplaatsen in 2030. Deze laatste twee cijfers 

bedragen respectievelijk 1750 en 1150 voor de drie sectoren samen. Op basis van deze cijfers kan 

een tussentijds aantal werkenden berekend worden (werkenden intermediair) op basis van de 

actieve bevolking en de werkzaamheidsgraad van de basissituatie (1093). Aangezien de 1150 

tewerkstellingsplaatsen niet overeen komt met de 1093 werkenden, moeten de 

werkzaamheidsgraden aangepast worden. Hiertoe wordt eerst een correctiefactor berekend:  

Correctiefactor= 
Tewerkstellingsplaatsen 2030 – Werkenden Intermediair

Actieve bevolking 2030 – Werkenden Intermediair
 

Deze correctiefactor, één cijfer voor heel België, wordt gehanteerd bij het optrekken van de 

werkzaamheidsgraad in de verschillende sectoren, en is een maat voor het totale tekort van het 

aantal werkenden in België. Voor dit voorbeeld bedraagt de correctiefactor 0.0875. 

Voor de berekening van de nieuwe werkzaamheidsgraad (WZ_graad), wordt per sector volgende 

formule toegepast: 

WZ_graad 2030SectorX=WZ_graad BasisSectorX + Correctiefactor ∙ (1- WZ_graad BasisSectorX) 

Indien vervolgens de bekomen werkzaamheidsgraden toegepast worden op de actieve bevolking, zijn 

het aantal tewerkstellingsplaatsen en het aantal werkenden (op basis van de nieuwe 

werkzaamheidsgraad) in overeenstemming, meer bepaald 1150 werkzamen. Door het gebruik van 

deze methodiek zal de werkzaamheidsgraad in sectoren die reeds een hoge werkzaamheidsgraad 

hebben minder snel stijgen dan sectoren met een lage werkzaamheidsgraad. 

Bij het berekenen van dit attribuut worden de hogeschool- en universiteitsstudenten van de actieve 

bevolking afgetrokken: de bevolkingscijfers van de leeftijdscategorie 18-24 worden verminderd met 

deze studenten, omdat ze niet in aanmerking komen om te werken. 
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Sector 1 80% 500 200 400 82% 409

Sector 2 65% 450 500 293 68% 306

Sector 3 50% 800 450 400 54% 435

Totaal 1750 1150 1093 1150
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De berekening van nieuwe werkzaamheidsgraden wordt pas toegepast na de generieke groei en na 

het toevoegen van de woon- en tewerkstellingsprojecten. 

3.1.2 TEWERKSTELLING 

Voor het berekenen van de autonome groei van de tewerkstellingsplaatsen is gewerkt met de 

projecties van het Federaal Planbureau. Deze geven tot 2030 per tewerkstellingscategorie de 

jaarlijkse toe- of afname van het aantal tewerkstellingsplaatsen.  

De projecties van het FPB zijn apart uitgevoerd voor de drie gewesten. Voor Brussel en Wallonië is 

dus gewerkt met andere groeipercentages. 

Onderstaande tabel geeft de gebruikte groeicijfers (uitgedrukt in procenten) per 

tewerkstellingscategorie voor de drie gewesten voor de periode 2017-2030. 

 

Tabel 2: Totale procentuele toe- of afname per tewerkstellingscategorie 

3.1.3 SCHOOLBEVOLKING 

Voor het bepalen van de totale schoolbevolking per onderwijscategorie wordt vertrokken van de 

evolutie van het aantal “schoolgaanden” en dezelfde groei wordt toegepast op de schoolbevolking. 

Er wordt verondersteld dat de schoolbevolking in elke school procentueel evenveel stijgt per 

onderwijscategorie (of onderwijsgraad). Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met eventuele 

nieuwe onderwijsinstellingen, tenzij specifiek opgenomen in gerichte projecten. 

3.2 GERICHTE PROJECTEN 

Naast de generieke doortrekking zijn ook gekende, specifieke projecten toegevoegd aan de socio-

demografische en -economische gegevens. De algemene groeicijfers worden op die manier deels 

gericht opgevangen en op hun precieze locatie, én met hun exacte verwachte impact, ingepland. 

Hierdoor wordt een deel van de indicatieve onzekerheid van de generieke groei opgevangen.  

Door het opnemen van een gericht project, zal de totale groei dus niet wijzigen, maar zal deze meer 

gedetailleerd en op één specifieke locatie toegewezen worden in plaats van verspreid over een hele 

gemeente of arrondissement. Alle tewerkstellingsplaatsen, gezinnen of schoolbevolking die via 

gerichte projecten worden toegevoegd, worden elders gecompenseerd om ervoor te zorgen dat voor 

VLA BRU WAL

LANDBOUW -21.90% -23.50% -22.30%

INDUSTRIE -16.00% -8.50% -14.70%

LOGISTIEK -16.00% -8.50% -14.70%

BOUW 0.90% -0.80% -0.10%

HANDEL 0.00% -0.70% -0.30%

DIENSTEN 9.10% 7.40% 8.60%

ADMINISTRATIE 5.10% 4.50% 4.90%

ONDERWIJS 5.10% 4.50% 4.90%

GEZONDHEID 16.90% 16.10% 16.30%

Tewerkstellingsevolutie 2017-2030



 

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

 

 8 

de totale groei in elke sector steeds tegemoet komt aan de cijfers die door de generieke groei zijn 

vastgelegd. 

In sommige gemeenten is een vrij uitgebreide lijst aan projecten beschikbaar, van andere zijn er 

eerder weinig of zelfs helemaal geen gegevens beschikbaar. De totale groei zal in die gemeenten niet 

anders zijn dan wanneer die gegevens wel gekend waren, wel zal de locatie van de groei dan meer 

verspreid zijn over het hele grondgebied. 

Alle woonprojecten worden op gemeentelijk niveau gecompenseerd. Het toepassen van de 

woonprojecten gebeurt ook binnen de Population Simulator, meer bepaald door de module 

PopMod. Wanneer een bepaald woonproject 100 gezinnen toevoegt in een bepaalde statistische 

sector worden deze gezinnen van elders gehaald en ‘verhuizen’ deze naar de betreffende statistische 

sector.   

De inventaris van de gerichte schoolprojecten is heel beperkt, omwille van ontbrekende gegevens. 

Bij het toewijzen van deze specifieke groei wordt op niveau van de provincie gecompenseerd. 

De inventarisatie van de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen rond tewerkstelling is uiteraard niet 

volledig. Het is niet mogelijk om ieder kleinschalig project in rekening te brengen. 

Bij sommige tewerkstellingsprojecten is enkel de bruto oppervlakte gekend. Deze bruto oppervlakte 

is omgezet naar een netto oppervlakte op basis waarvan de tewerkstellingsplaatsen berekend zijn. 

Als gemiddelde omzettingsfactor om van bruto naar netto oppervlakte te gaan is 0.7 gehanteerd 

(bron: VOKA). Om uit de netto oppervlakte het aantal tewerkstellingsplaatsen te halen, is gewerkt 

met de kencijfers uit volgende tabel: 

 

Tabel 3: Aantal tewerkstellingsplaatsen per netto hectare (bron: overgenomen vanuit derde generatie provinciale 
verkeersmodellen) 

Voor de bijkomende projecten, die in 2021 zijn toegevoegd, werden ook de kencijfers herzien. Deze 

zijn hieronder weergegeven, en zijn afgeleid uit het richtlijnenboek MOBER 2018:  

 

Tabel 4: Kencijfers aantal werknemers per netto hectare bedrijventerrein 

Waarbij de netto/bruto verhouding is weergegeven in volgende tabel. 

Werknemers per hectare

Zware industrie 20

Lichte industrie 27

Transport, distributie en logistiek 12.5

Diensten 99

Gemiddeld 27

Handel 15

Wetenschapspark 50

Type bedri jventerrein Werknemers per hectare

Industriegebied/ regionaal bedrijventerrein 27

Ambachtelijke of kmo-zone/ lokaal bedrijventerrein 61

Logistiek terrein 20

Wetenschapspark 88

Watergebonden bedrijventerrein 18

Zeehaventerrein 8.5
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Tabel 5: Kencijfers netto/brutoverhouding per type bedrijventerrein 

Voor andere tewerkstellingsklassen (horende bij ontvangen ruimtelijke projecten) zijn de gebruikte 

kencijfers opgenomen in onderstaande tabel. Deze stellen het aantal werknemers per 100 m² bruto 

vloeroppervlakte voor. 

 

Tabel 6: Kencijfers aantal werknemers per 100 m² bruto-vloeroppervlakte voor tewerkstellingsklassen handel, diensten en 
gezondheidszorg 

Ideaal was geweest om, naast groeiprojecten waarvoor er tewerkstelling bijkomt, ook projecten op 

te nemen waar er tewerkstelling verdwijnt, zodat hier ook rekening mee kan gehouden worden. Er 

was slechts informatie van een zeer beperkt aantal projecten waarvoor de tewerkstelling daalde. Het 

compensatiemechanisme zal dan vooral op grotere gebieden toegepast moeten worden 

(arrondissement, provincie of gewest). 

Voor de ontsluiting van de informatie rond de gerichte projecten wordt gebruik gemaakt van een 

online-viewer. Via een webpagina2 kom je op een kaart waarbij puntsgewijs alle gerichte projecten 

zijn gelokaliseerd op statistische sector niveau.  

 

2 Webpagina te raadplegen via de website van het team Verkeersmodellen (strategische verkeersmodellen): 

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen 

Type bedri jventerrein Verhouding

Industriegebied/ regionaal bedrijventerrein 81%

Ambachtelijke of kmo-zone/ lokaal bedrijventerrein 81%

Logistiek terrein 75%

Wetenschapspark 75%

Watergebonden bedrijventerrein 75%

Zeehaventerrein 80%

Andere tewerkstel l ingsklassen Werknemers per 100 m² bruto-v loeroppervlakte

Handel

- Gemiddeld 1

- Horeca 3

Diensten

- Kantoren 6

- Recreatie 0.25

Gezondheidszorg 2.7

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-verkeersmodellen
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Figuur 1: Overzichtskaart met gerichte ruimtelijke projecten 

Het gebruik van deze webpagina is vergelijkbaar met dat van een standaard GIS programma. In het 

navigatiemenu aan de linkerkant kan de themalaag met ruimtelijke projecten worden aan- of 

uitgeklikt. Voor de ruimtelijke projecten zijn op dit moment 4 verschillende visualisaties beschikbaar: 

- Locaties projecten 

- Totale tewerkstelling 

- Totale schoolbevolking 

- Gezinnen 

Elke laag geeft informatie over een (sub)set van de data volgens een bepaald attribuut. De laag 

‘Locaties projecten’ geeft, zoals de naam zegt, de locatie van alle gerichte projecten weer. De locatie 

van de projecten is gelinkt aan een statistische sector. Binnen de statistische sector werd het 

ruimtelijk project willekeurig geplaatst. De laag van statistische sectoren is ook beschikbaar in het 

navigatiemenu. 

De laag ‘Totale tewerkstelling’ geeft enkel de projecten weer waar er een toename of afname in 

tewerkstelling wordt verwacht, ongeacht het type van tewerkstelling. Door middel van kleur en 

grootte van cirkels wordt een indicatie gegeven van de grootte van het project.  

 

Figuur 2: Visualisatie van de totale tewerkstelling 
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De laag ‘Totale schoolbevolking’ bevat de gegevens van de projecten met een toevoeging in 

schoolbevolking. De omvang van het project wordt door middel van de grootte van de cirkel 

gevisualiseerd. 

 

Figuur 3: Visualisatie van de schoolprojecten  

Tot slot bevat de laag ‘Gezinnen’ alle gezinsprojecten die zijn opgenomen in het toekomstscenario. 

Analoog als bij de tewerkstellingsprojecten, wordt door middel van een kleurenschaal en grootte de 

grootte van de verschillende projecten aangeduid. Zoals bij alle gerichte projecten is de exacte 

locatie van het project slechts indicatief binnen de statistische sector. 

 

Figuur 4: Visualisatie van de gezinsprojecten 

Bij elk van bovenstaande lagen zijn de individuele objecten ook aanklikbaar. Aan de rechterkant 

opent een diagram met extra informatie over het specifieke project. Bovenaan wordt algemene 

informatie over het project weergegeven, zoals de naam, locatie en een korte beschrijving van het 

project. In een tweede scherm staan de kengetallen gelinkt aan het project. Dit bevat bijvoorbeeld de 

verschillende types tewerkstelling die worden toegevoegd met hun absolute aantallen. 
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Figuur 5: Diagrammen met bijkomende informatie over elke gewenst project 

Zoals aangegeven op de webpagina worden ruimtelijke projecten in de haven van Antwerpen en in 

de haven van Zeebrugge afzonderlijk behandeld.  

- De toekomstige invulling van de haven van Antwerpen is overgenomen uit de 

doorrekeningen voor het complex project extra containercapaciteit Antwerpen. In dit proces 

zijn zowel voor de verplaatsingen van de personenwagens als de vrachtwagens de gegevens 

overgenomen vanuit het verkeersmodel ontwikkeld voor Port of Antwerp. Deze 

gedetailleerde invulling is overgenomen in het RVM ANT v4.2.2 – RMP zodat de meest 

gedetailleerde input kon meegenomen worden.  

- De toekomstige invulling van de haven van Zeebrugge is overgenomen uit de doorrekeningen 

voor het complex project Nieuwe sluis Zeebrugge. In dit proces zijn in nauwe samenwerking 

met de afdeling Maritieme Toegang van het departement MOW en Port of Zeebrugge zowel 

de verplaatsingen van de personenwagens als de vrachtwagens ingevuld. Deze 

gedetailleerde invulling is overgenomen in het RVM WVL v4.2.2 – RMP zodat de meest 

gedetailleerde input kon meegenomen worden.  

Deze werkwijze heeft tot gevolg dat het gebied van de haven van Antwerpen en het gebied van de 

haven van Zeebrugge niet zullen reageren op multimodale maatregelen, gezien de vervoerwijzekeuze 

vastgelegd is vanuit deze input.  
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4 OPBOUW INPUTGEGEVENS AANBODZIJDE 
(AANBODNETWERK) 

Bij de aanpassing van de aanbodnetwerken voor het gemotoriseerd verkeer en het openbaar vervoer 

worden maatregelen opgenomen die door de betrokken actoren als “Beslist Beleid” beschouwd 

werden: dit zijn veelal projecten waarvoor al een planologisch traject is doorlopen of die toch in een 

vergevorderde planning zitten. Of die projecten daadwerkelijk tegen 2030 gerealiseerd zouden zijn, is 

in sommige gevallen niet altijd zeker, maar dan wel kort erna. Projecten op heel lange termijn 

(bijvoorbeeld 2040 of later), worden niet mee opgenomen. Deze kunnen desgewenst wel in een 

scenario geëvalueerd worden. De inschatting van de realisatiedatum van een project is dus wat 

arbitrair, toch is er steeds naar gestreefd om die zo dicht mogelijk bij 2030 (of eerder) aan te sluiten.  

Wat het aanbod openbaar vervoer betreft, is basisbereikbaarheid (versie zoals gekend in september 

2020) opgenomen. 

Momenteel zijn enkel de opmerkingen – van de actualisatieronde in 2021 – omtrent de ruimtelijke 

projecten verwerkt. De infrastructuurprojecten worden aangepast in de referentiescenario’s van de 

regionale mobiliteitsplannen. 

Vermits al deze projecten verspreid over enige tijd verzameld zijn, is het evident dat de meest 

recente evoluties op dat vlak niet altijd geïntegreerd kunnen zijn in het toekomstig aanbodnetwerk. 

Projectspecifiek kunnen dan lokale bijsturingen nodig zijn indien de meest recente evoluties relevant 

zijn voor een correcte scenariobeoordeling. Anderzijds is het ook evident dat voor een evaluatie in 

bijvoorbeeld Limburg, de exacte configuratie van nieuwe infrastructuur in West-Vlaanderen niet 

relevant is. 

Naar analogie met de ruimtelijke projecten, worden ook de infrastructurele projecten gevisualiseerd 

in de online-viewer. De infrastructurele projecten worden gevisualiseerd door middel van 

lijnobjecten. Enkel de infrastructuur die wordt aangepast is opgenomen in het kaartbeeld.  

In het navigatiemenu aan de linkerkant kan de themalaag met infrastructuurprojecten worden aan- 

of uitgeklikt. Voor de infrastructurele projecten zijn op dit moment 4 verschillende visualisaties 

beschikbaar: 

- Infrastructurele projecten 

- Linktype 

- Rijstroken 

- Freeflowsnelheid 

Elke laag geeft informatie volgens een bepaald attribuut. De laag ‘Infrastructurele projecten’ geeft de 

verschillende projecten weer, elk gevisualiseerd in een eigen kleur. Bijkomend bij de laag kan door 

middel van een checkbox de naamgeving bij de projecten worden geplaatst. Hierdoor wordt het 

makkelijker om de verschillende infrastructurele projecten van elkaar te kunnen onderscheiden.  
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Figuur 6: Visualisatie van de infrastructurele projecten 

Voor elke link van het project (i.e. elk wegvak), kunnen ook de specificaties worden getoond. Dit zit 

vervat in de lagen linktype, rijstroken en freeflowsnelheid. Bij de laag ‘Linktype’ krijgt elke weg een 

kleur afhankelijk van het type link (vb. gewestweg, autosnelweg, …). De laag ‘Rijstroken’ geeft door 

middel van een kleurcode het aantal rijstroken in elke richting weer. De laag ‘Freeflowsnelheid’ toont 

de snelheid op een onbelast netwerk, zoals deze in het verkeersmodel werd gecodeerd.  

 

Figuur 7: Visualisatie van het linktype van de infrastructurele projecten 

Analoog als bij de gerichte projecten kunnen de specificaties van elk infrastructureel project ook 

afzonderlijk worden opgevraagd, door op de link te klikken in de juiste richting. In een algemeen 

informatievenster verschijnt de projectinformatie. In het venster eronder zijn de kenmerken 

gevisualiseerd op linkniveau, met het linktype, rijstroken, lengte en freeflowsnelheid. 
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Figuur 8: Voorbeeld van de kenmerken opvraagbaar bij elk wegvak van de infrastructurele projecten 


