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1. INLEIDING 

In de discussienota ‘capaciteitsgebrek verkeersmodellen’ die op 8 juni 2021 besproken werd op een 
overleg tussen de verschillende leidend ambtenaren van de verschillende entiteiten, werd een 
overzicht gegeven van de problemen waarmee het team Verkeersmodellen te kampen heeft en 
werden mogelijke oplossingen voorgesteld. Eén van de problemen zijn de onrealistische 
verwachtingen van de verschillende entiteiten over het tijdsverloop van de dienstverlening van het 
team Verkeersmodellen. Om dit op te lossen, werd er voorgesteld om een productcatalogus uit te 
werken. 

Een volledige productcatalogus voor het team Verkeersmodellen bestaat uit zowel de producten 
voor de strategische verkeersmodellen als die voor de dynamische verkeersmodellen 
(macroscopisch dynamische verkeersmodellen en de microsimulatiemodellen voor het 
hoofdwegennet). 

Dit document behelst slechts een deel van deze volledige productcatalogus, met name de producten 
voor de strategische verkeersmodellen voor personenvervoer. Later kan hier nog een stuk over de 
dynamische verkeersmodellen en het strategisch vrachtmodel Vlaanderen toegevoegd worden, 
zodat het een ‘Productcatalogus Team Verkeersmodellen’ wordt.  

In het begin van deze nota wordt even stil gestaan bij de missie en de visie van het team 
Verkeersmodellen, waarna een overzicht gegeven wordt van de verschillende soorten beschikbare 
verkeersmodellen in dit team. Deze paragrafen hebben dus betrekking op alle verkeersmodellen van 
het team.  

De volgende paragrafen behandelen enkel de strategische verkeersmodellen voor personenvervoer 
van het team. Hierbij wordt er een uitgebreid overzicht gegeven van de dienstverlening i.v.m. deze 
strategische verkeersmodellen (soorten, procesverloop, categorieën, nodige resources).  

Ten slotte sluit deze nota af met een samenvatting. 
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VERKEERS-
MODELLEN

Actuele 
verkeers-
modellen

Efficiëntie

Expertise Zichtbaarheid

Duidelijkheid

Kwaliteit

2. MISSIE - VISIE TEAM VERKEERSMODELLEN 

De missie van het team Verkeersmodellen luidt als volgt:  

“We dragen bij tot een objectief en kwaliteitsvol mobiliteitsbeleid door een kwantitatieve 
onderbouwing van de effecten van mobiliteits- en infrastructuurmaatregelen en ruimtelijke 
ontwikkelingen, zowel op korte als middellange termijn d.m.v.: 

- uitvoeren van studies met verkeersmodellen; 
- leveren van advies op basis van studies met verkeersmodellen; 
- adviezen geven over de inzet van verkeersmodellen;  
- aanreiken van gegevens uit verkeersmodellen;  
- opbouwen van verkeersmodellen;  
- onderzoek naar optimalisatie van verkeersmodellen; 

met als voornaamste klanten de Vlaamse overheid en actoren uit het werkveld van verkeer en 
mobiliteit. 

Consistente data zijn primordiaal voor kwaliteitsvolle verkeersmodellen. Wanneer een belangrijke 
databron ontbreekt, ijveren we voor het opvullen van dit hiaat.” 

Het spreekt voor zich dat het team deze missie enkel kan waarmaken als het beschikt over 
voldoende middelen (budget en mankracht).  

Hieronder wordt een schematische weergave van de visie van het team gegeven, waaruit blijkt dat 
het volop inzet op kwaliteit en expertise. 
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3. SOORTEN VERKEERSMODELLEN 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende verkeersmodellen van het team 
Verkeersmodellen. Voor de geïnteresseerde lezers kan er doorverwezen worden naar de website 
van het team (https://www.departement-mow.vlaanderen.be/verkeersmodellen). Hier kan men een 
aantal basisrapporten terugvinden omtrent de opbouw van deze verkeersmodellen. 

3.1 Strategische verkeersmodellen voor personenvervoer 

Deze verkeersmodellen geven een globaal beeld van de verkeersstromen voor 
personenvervoer op een gemiddelde niet-vakantie werkweekdag. Ze worden ingezet om de 
volgende effecten na te gaan van allerlei infrastructurele en beleidsmaatregelen in de 
basistoestand1 of voor een toekomstscenario2: 

 bestemmingskeuze 
 tijdstipkeuze 
 vervoerswijzekeuze 
 routekeuze 

Er kunnen uitspraken gedaan worden over de snelwegen en grotere gewestwegen3 per uur 
van de dag. De focus ligt op het bepalen van de effecten van maatregelen. Dat wil zeggen 
dat de vergelijking van een aantal indicatoren voor de verschillende onderzochte scenario’s 
veel betrouwbaarder is dan de absolute cijfers die uit deze verkeersmodellen komen. 

Deze verkeersmodellen worden ook strategische personenmodellen genoemd. Er zijn binnen 
het team Verkeersmodellen volgende strategische personenmodellen beschikbaar, met elk 
een ander studiegebied: 

 Strategisch personenmodel Vlaanderen (spm VLA) met als studiegebied Vlaanderen 

 
1 De verkeersmodellen worden opgebouwd aan de hand van allerlei data (socio-economische gegevens, 
gedragsonderzoeken, …) van een bepaald jaar (2011 voor de strategische verkeersmodellen versie 4.2.2). 
Vervolgens worden deze gekalibreerd naar het basisjaar aan de hand van tellingen van de wegbeheerders en 
openbaar vervoersmaatschappijen. Voor de strategische verkeersmodellen versie 4.2.2 is dit basisjaar 2017. 
2 Voor de opbouw van het toekomstscenario gebruikt het team Verkeersmodellen de generieke prognoses die 
beschikbaar zijn bij diverse instanties op federaal of gewestelijk niveau (Federaal Planbureau, Vlaamse 
Statistische Autoriteit, …) aangevuld met gedetailleerde ruimtelijke prognoses zoals ze bekend zijn bij de 
verschillende ontwikkelingsmaatschappijen in Vlaanderen, de provinciale administraties en in beperkte mate 
gemeentelijke diensten die hieromtrent relevante input kunnen aanleveren. Voor het aanbod wordt 
vertrokken van de te verwachten wijzigingen op het vlak van weginfrastructuur (afkomstig van de 
wegbeheerders op gewestelijk en lokaal niveau) en op het vlak van het aanbod openbaar vervoer (afkomstig 
van de aanbieders van collectief vervoer op gewestelijk niveau). Voor de strategische verkeersmodellen versie 
4.2.2 is het toekomstjaar 2030. 
3 Wat betreft het wegverkeer zijn de strategische verkeersmodellen in eerste instantie ontwikkeld om zo 
correct mogelijke evaluaties uit te voeren van de effecten van projecten of maatregelen op het netwerk van de 
belangrijkste gewest- en (auto)snelwegen (volgens categorisering RSV: hoofdwegen, primaire wegen I en 
primaire wegen II) en dus in mindere mate voor het netwerk van secundaire wegen I, II of III. Voor het netwerk 
van lokale (gemeentelijke) wegen kunnen er met de strategische verkeersmodellen enkel verkennende 
evaluaties gebeuren. 
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 10 regionale verkeersmodellen (rvm, opvolger van de provinciale verkeersmodellen), 
die samen heel Vlaanderen coveren: 
 rvm Antwerpen met als studiegebied de vervoerregio Antwerpen 
 rvm Kempen met als studiegebied de vervoerregio Kempen  
 rvm Mechelen met als studiegebied de vervoerregio Mechelen 
 rvm Leuven met als studiegebied de vervoerregio Leuven 
 rvm Vlaamse Rand met als studiegebied de vervoerregio Vlaamse Rand 
 rvm Limburg met als studiegebied de vervoerregio Limburg 
 rvm West-Vlaanderen met als studiegebied de vervoerregio’s Brugge, Midwest, 

Oostende, Kortrijk en Westhoek 
 rvm Gent met als studiegebied de vervoerregio’s Gent en de Vlaamse Ardennen 
 rvm Aalst met als studiegebied de vervoerregio Aalst 
 rvm Waasland met als studiegebied de vervoerregio Waasland 

De versie 4.2.2 van bovenvermelde verkeersmodellen is beschikbaar voor een basistoestand 
2017 en een toekomstscenario 2030. 
 
Deze verkeersmodellen geven een verklarend beeld van het verkeersgedrag. Ze zijn 
opgebouwd uit twee componenten, namelijk:  
 
- een vraagmodel waarbij de herkomst-bestemmingsmatrices per vervoerwijze opgebouwd 
worden vanuit allerlei socio-economische gegevens, persoons- en gezinskenmerken en 
allerlei wiskundige wetmatigheden die berekend werden op basis van onderzoeken 
verplaatsingsgedrag (OVG). Deze matrices worden opgebouwd voor de 24u van een dag. 
Deze berekeningen gebeuren voor alle Belgen waarbij elementen als reistijden berekend 
worden op zoneniveau. Voor de rvm zijn deze zones ongeveer gelijk aan de statistische 
sectoren in stedelijke omgevingen binnen het studiegebied. In landelijke gebieden binnen 
het studiegebied zijn de zones gelijk aan de aggregatie van enkele statistische sectoren. 
Buiten het studiegebied worden de zones grover naarmate men verder verwijderd is van het 
studiegebied. Voor het strategisch personenmodel Vlaanderen zijn de zones binnen het 
studiegebied, met name Vlaanderen, iets grover dan in de rvm.  
In het strategisch personenmodel Vlaanderen wordt dit vraagmodel volledig doorgerekend: 
zowel toergeneratie, tijdstipkeuze, bestemmingskeuze als vervoerwijzekeuze worden 
uitgevoerd. In de 10 regionale verkeersmodellen worden de resultaten van toergeneratie, 
tijdstipkeuze en bestemmingskeuze uit het strategisch personenmodel Vlaanderen gebruikt 
om vervolgens met een gedetailleerdere zonering een vervoerwijzekeuze door te rekenen. 

- een netwerkmodel dat de verplaatsingsketens van alle agenten vertaalt naar herkomst-
bestemmingsmatrices en vervolgens voor zowel gemotoriseerd verkeer als openbaar 
vervoer toedelingen uitvoert op het netwerk. Toedelingen op het netwerk geven weer aan 
welke infrastructuur de verplaatsingen tussen een bepaalde herkomst en bestemming 
worden toegedeeld. Hierbij zal in het netwerkmodel de meest optimale route gekozen 
worden uit de verschillende beschikbare routes voor de verplaatsing tussen deze herkomst 
en bestemming. De toedelingen van auto- en vrachtvervoer volgen een quasi-dynamische 
aanpak waarbij blokkeringseffecten door filevorming de stroomopwaartse 
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verkeersafwikkeling kan beïnvloeden. Bovendien worden alle aparte uren van een 
gemiddelde schoolwerkweekdag expliciet gemodelleerd en hierbij wordt verkeer dat in een 
bepaald uur geblokkeerd is, meegenomen in het daarop volgende uur. Dit netwerkmodel 
heeft een zeer lange rekentijd waardoor voor iedere aanvraag zal nagegaan worden of het 
noodzakelijk is om alle uren door te rekenen. 

Doorrekeningen met deze strategische personenmodellen kunnen volgende resultaten 
opleveren: 

o hoeveelheid wegverkeer (auto’s en vrachtwagens): 
 figuren, o.a.: 

 belasting (aantal auto’s per uur, aantal vrachtwagens per uur, aantal 
voertuigen per uur, pae/u) 

 saturatie of de intensiteits- over capaciteitsverhouding (%) 
 snelheid (km/u) 
 vergelijking van wegvakattributen (meestal belasting) tussen 

scenario’s die doorgerekend zijn 
 tabellen, o.a.: 

 reistijden tussen bepaalde verkeerszones 
 voertuigprestaties voor studiegebied of voor een beperktere gebied 

o modale verdeling (autobestuurder, autopassagier, openbaar vervoer, fietser en 
voetganger) 

o gebruik van het collectief vervoer (aantal reizigers, opstappers, afstappers, …) 
o selected link analyses (SLA): deze analyses geven de herkomst en bestemming weer 

van het verkeer op een bepaalde netwerkschakel, dit kan zowel onder de vorm van 
een figuur als een tabel opgemaakt worden 

o motiefmatrices en herkomst-bestemmingsmatrices 
o aantal trips en toers per motief, regio 
o ‘rapportage op maat’, dit laatste in overleg met de betrokken instanties 
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3.2 Strategisch vrachtmodel Vlaanderen (svrm VLA) 

Het strategisch vrachtmodel Vlaanderen geeft een globaal beeld van de goederenstromen 
door Vlaanderen op een gemiddelde werkdag en beoogt het berekenen van effecten op de 
vervoerwijzekeuze en routekeuze van allerlei beleids- en infrastructuurmaatregelen in de 
basistoestand of voor een toekomstscenario. Hierbij is een keuze mogelijk tussen 
goederenverkeer over de weg, over het spoor en via de binnenvaart. 
Er kunnen enkel uitspraken gedaan worden op strategisch niveau en niet op stedelijk niveau.  
De versie 4.2.2 van het strategisch vrachtmodel Vlaanderen is beschikbaar voor een 
basistoestand 2017 en een toekomstscenario 2030. 
Dit verkeersmodel geeft een verklarend beeld van het vervoersgedrag en bevat twee 
componenten, namelijk:  
 
- een vraagmodel waarbij de herkomst-bestemmingsmatrices per vervoerwijze opgebouwd 
worden vanuit allerlei socio-economische gegevens, goederencategorieën en allerlei 
wiskundige wetmatigheden die berekend werden op basis van geobserveerde 
goederenstromen in het basisjaar 2010. Deze matrices worden opgebouwd op 
etmaalniveau. De gehanteerde zonering voor dit vraagmodel is het NUTS3-niveau, wat 
ongeveer overeenkomt met de arrondissementen. Voor de lucht- en zeehavens zijn er 
aparte zones voorzien. De zonering omvat quasi heel Europa, maar hoe verder men van het 
studiegebied Vlaanderen verwijderd is, hoe grover deze zonering wordt. 
- een netwerkmodel waarbij deze matrices toegedeeld worden op het netwerk door middel 
van een statische toedeling op dagbasis. Voor het wegverkeer gebeurt dit op een zeer 
vereenvoudigde manier, voor het spoor en de binnenvaart wordt rekening gehouden met 
beperkingen of weerstanden op het netwerk van water- en spoorwegen. Voor deze 
toedeling wordt een zonering op ongeveer gemeenteniveau gebruikt met een aparte 
zonering voor de Nationale Luchthaven in Zaventem en de Vlaamse zeehavens in 
Antwerpen, Gent en Zeebrugge. 
 
Doorrekeningen met dit strategisch vrachtmodel leveren de volgende resultaten op:  

o modal split voor het wegverkeer, spoorverkeer en binnenvaartverkeer 
o hoeveelheid verkeer: belastingen van aantal schepen en treinen op etmaalbasis 
o selected link analyses (SLA): herkomst/bestemming op bepaald wegvak 
o herkomst-bestemmingsmatrices per goederencategorie 

 

3.3 Microsimulaties hoofdwegennet (microsim HWN) 

Deze microsimulatiemodellen berekenen zeer gedetailleerd de effecten op de 
verkeersafwikkeling, de opbouw en het oplossen van congestie voor het wegverkeer. Elk 
voertuig wordt apart gesimuleerd en er is oog voor het dynamisch karakter van het verkeer, 
maar er is geen routekeuze mogelijk. Deze hoge detailgraad zorgt ervoor dat slechts een 
beperkt studiegebied mogelijk is en dat het opbouwen van een toekomstscenario niet 
wenselijk is. De maatregelen die hiermee geëvalueerd zijn, situeren zich dus steeds in de 
nabije toekomst. 



 

Productcatalogus strategische verkeersmodellen personenvervoer p. 8/25 

De focus ligt op het bepalen van de effecten van maatregelen. Dat wil zeggen dat de 
vergelijking van een aantal indicatoren voor de verschillende onderzochte scenario’s veel 
betrouwbaarder is dan de absolute cijfers die uit deze verkeersmodellen komen. 

Het team heeft 6 dergelijke verkeersmodellen ter beschikking voor het hoofdwegennet, met 
name: 

o microsim HWN Antwerpen met als basisjaar 2015 
o microsim HWN Brussel met als basisjaar 2018 
o microsim HWN Gent met als basisjaar 2015 
o microsim HWN Leuven met als basisjaar 2014 
o microsim HWN Lummen met als basisjaar 2016 
o microsim R2 met als basisjaar 2017 

 
Deze verkeersmodellen zijn enkel beschikbaar voor het basisjaar. Het netwerk van zo’n 
microsimulatiemodel van het hoofdwegennet bestaat uit delen van aaneengesloten 
snelwegen zodat alle files in een bepaalde regio volledig (met kop en staart van de file) in 
kaart worden gebracht. 
Voor de herkomst-bestemmingsmatrices vertrekken deze verkeersmodellen van een 
uitsnede van de matrices voor personenwagens en vrachtwagens uit de regionale 
verkeersmodellen, waarna deze verder worden gekalibreerd aan de hand van telgegevens 
per 5 minuten voor de volledige ochtend- en avondspits van één bepaalde gemiddelde 
werkdag uit het basisjaar. 
 
Elk voertuig wordt apart gesimuleerd. Het gedrag ervan en de interactie met andere 
voertuigen wordt nagebootst met gedetailleerde gedragsmodellen, waaronder 
rijstrookkeuze, rijstrookverandering en het volggedrag van voertuigen. 

Doorrekeningen met deze microsimulatiemodellen voor het hoofdwegennet kunnen 
volgende resultaten opleveren:  

o filebeeld (XT-plot),  
o reistijden, voertuigverliesuren  
o rijstrookwissels 
o positie, snelheid en acceleratie van elk voertuig per (1/5e) seconde (vb. voor het 

berekenen van emissies) 
 

3.4 Macroscopisch dynamische verkeersmodellen (mdvm) 

Deze verkeersmodellen kunnen ingezet worden om de verkeersdoorstroming tijdens een 
gemiddelde ochtend- en avondspits in een grootstedelijk gebied in beeld te brengen. Deze 
verkeersmodellen zijn uitermate geschikt voor het evalueren van maatregelen waarbij er 
een belangrijke impact (op grote schaal) verwacht wordt op het filebeeld en het 
reistijdverloop binnen dit gebied. 
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Een mdvm is toegespitst op het simuleren van de verkeerstoestanden op het netwerk 
(snelheden, fileopbouw, …) en van de gemaakte routekeuzes die hiermee in evenwicht zijn, 
gegeven een stabiele verkeersvraag voor auto- en vrachtverkeer (onder de vorm van 
dynamische HB-matrices). De maatregelen die hiermee geëvalueerd worden, situeren zich 
dus normaliter in de nabije toekomst. 

De focus ligt op het bepalen van de effecten van maatregelen. Dat wil zeggen dat de 
vergelijking van een aantal indicatoren voor de verschillende onderzochte scenario’s veel 
betrouwbaarder is dan de absolute cijfers die uit deze verkeersmodellen komen. 

 

In het team zijn er 2 dmvm’s opgebouwd: 

 mdvm Antwerpen met als studiegebied de stad Antwerpen en de ruime 
omgeving ervan 

 mdvm Vlaamse Rand met als studiegebied de Vlaamse Rand rond Brussel 
 
Deze verkeersmodellen zijn enkel beschikbaar voor het basisjaar, dat op regelmatige basis 
geactualiseerd wordt. Er wordt dus geen toekomstjaar ontwikkeld. 
De mdvm’s zijn unimodale verkeersmodellen voor personen- en vrachtwagens. 
Vervoerswijzekeuze, tripgeneratie en tripdistributie maken geen deel uit van deze 
verkeersmodellen. Voor de herkomst-bestemmingsmatrices vertrekken ze van een uitsnede 
van de matrices uit de regionale verkeersmodellen, waarna deze verder worden 
gekalibreerd aan de hand van telgegevens per 15 minuten voor de volledige ochtend- en 
avondspits van één bepaalde gemiddelde werkdag uit het basisjaar. Een gemiddelde 
werkdag komt overeen met een dag uit het basisjaar waarbij het filebeeld niet beïnvloed is 
door een ongeval of door uitzonderlijke weersomstandigheden. 
Het netwerk waaruit het mdvm bestaat, is veel gedetailleerder dan bij de strategische 
verkeersmodellen dankzij zijn dynamisch karakter. De mdvm’s bevatten een dynamische 
evenwichtstoedeling waarbij de routekeuze rekening houdt met de reistijden die elke 
15 minuten wijzigen. 
Een mdvm is: 

 macroscopisch: er worden geen individuele voertuigen gesimuleerd, maar het 
verkeer wordt gesimuleerd als geaggregeerde stromen (in aantal voertuigen per 
tijdsinterval), 

 dynamisch: de gesimuleerde verkeerstoestand en resulterende reistijden, maar ook 
de gemaakte routekeuzes en de herkomst-bestemmingsmatrices, veranderen in de 
tijd tijdens de simulatieperiode (zoals dat ook in werkelijkheid het geval is). 

Doorrekeningen met een mdvm kunnen volgende resultaten opleveren:  

o filebeeld (XT-plot, snelheden, densiteitsplot, …),  
o wegvakintensiteiten voor personenwagens en vrachtwagens, 
o verschillenplots en verschillen van de wegvakintensiteiten voor een volledige 

spitsperiode tussen een scenario en de referentietoestand of tussen scenario’s 
onderling, 
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o reistijden, 
o voertuiguren, voertuigverliesuren, voertuigkilometers. 

 

3.5 Overzicht kenmerken verschillende verkeersmodellen 

Onderstaande tabel geeft een bondig overzicht van de belangrijkste kenmerken van de 
verschillende verkeersmodellen van het team Verkeersmodellen. 

 

De voornaamste verschilpunten tussen strategische en dynamische verkeersmodellen 
bestaan erin dat de strategische verkeersmodellen vooral interessant zijn om het effect van 
een maatregel op het gedrag van een (gemiddelde) verkeersdeelnemer te evalueren (voor 
een bepaalde basistoestand en een toekomstscenario binnen een tiental jaren), terwijl de 
dynamische verkeersmodellen er beter in slagen om rekening te houden met de variabiliteit 

 Spm VLA - rvm Svrm VLA MDVM Microsim 
HWN 

Scope Personenverkeer + 
wegverkeer: 
auto,  
openbaar vervoer, 
langzaam vervoer, 
vrachtwagens (enkel 
routekeuze) 

Goederenverkeer: 
vrachtwagens, 
spoor, 
binnenvaart 

Wegverkeer: 
auto’s en 
vrachtwagens 

Wegverkeer: 
auto’s en 
vrachtwagens 

Studiegebied Vervoerregio/ 
provincie/Vlaanderen 

Vlaanderen Grootstad 
(Antwerpen/ 
Vlaamse 
Rand) + schil 
errond 

Corridor van 
snelwegen 

Soorten 
maatregelen 

Strategisch   
(tactisch) 

Strategisch Tactisch Operationeel 

Vraagmodel x x / / 
Netwerkmodel Statisch  

Stromen 
Statisch  
Stromen 

Dynamisch  
Stromen 

Dynamisch  
Voertuigen 

Multimodaal x x / / 
Routekeuze  Op korte en lange 

afstand 
Op lange afstand Op korte 

afstand 
/ 

Tijdshorizon 10 jaar 10-20 jaar Bestaande 
toestand 

Bestaande 
toestand 

Rekenperiode 
van 
gemiddelde 
werkdag 

Per uur Etmaal Volledige 
spits (>1u) 

Volledige 
spits (>1u) 

Verkeersvraag Geen variatie Geen variatie Variatie per  
15 min 

Variatie per 
5 min 
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en het dynamisch karakter van de verkeersvraag. Daarom worden deze verkeersmodellen 
ingezet om maatregelen te evalueren waarbij deze aspecten doorslaggevend zijn. 

De strategische personenmodellen combineren info uit het strategische vrachtmodel en de 
strategische personenmodellen om vervolgens op strategisch niveau info te verschaffen over 
de verkeersafwikkeling van de voertuigen op het wegennet. Scenario’s kunnen hierbij 
worden gemodelleerd voor zowel een basistoestand als voor een toekomstscenario.  

De dynamische verkeersmodellen daarentegen verklaren de verkeersvraag niet en beperken 
zich tot het onderzoeken van scenario’s voor een basisjaar. De meerwaarde bestaat in het 
verkrijgen van inzichten m.b.t. de opbouw van congestie. Bij de macroscopisch dynamische 
verkeersmodellen worden hierbij ook de effecten van routekeuze in kaart gebracht, terwijl 
de microsimulatiemodellen enkel focussen op de afwikkeling van het verkeer op het 
netwerk. De microsimulatiemodellen doen dit op de meest gedetailleerde manier waarbij 
elk voertuig apart wordt gemodelleerd met interactie tussen de verschillende 
verkeersdeelnemers.  
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4. DIENSTVERLENING STRATEGISCHE VERKEERSMODELLEN 
VOOR PERSONENVERVOER 

In deze paragraaf wordt de dienstverlening van het team Verkeersmodellen in verband met 
strategische verkeersmodellen voor personenvervoer uitgebreid besproken. Hierbij wordt een 
inschatting gegeven van de gemiddelde doorlooptijd en de benodigde resources. Deze inschatting is 
gebaseerd op de dienstverlening van de afgelopen jaren. Bij elke aanvraag zal er een inschatting op 
maat gemaakt worden in overleg met de aanvragende entiteiten. Deze inschatting op maat kan 
afwijken van deze gemiddeldes. 

De dienstverlening bestaat uit vier producten: 

 ontwikkelen actuele strategische verkeersmodellen 
 aanleveren van basisgegevens en -resultaten afkomstig uit de strategische verkeersmodellen 
 uitvoeren van doorrekeningen met de strategische verkeersmodellen 
 uitvoeren bijkomende analyses op reeds doorgerekende scenario’s 

en wordt aangeboden aan de diverse entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare 
Werken of bij uitbreiding (doch in mindere mate) aan andere beleidsdomeinen van de Vlaamse 
overheid.  

De vermelde doorlooptijden zijn de uitvoeringstermijnen zonder rekening te houden met een 
wachttermijn. Deze termijn hangt af van de drukte op dat moment, maar momenteel moet men 
rekening houden met een wachttermijn van ongeveer 11 weken tussen de aanvraag en de start van 
de effectieve voorbereidingen voor de doorrekeningen.  

4.1 ONTWIKKELEN ACTUELE VERKEERSMODELLEN 

Het team Verkeersmodellen zorgt ervoor dat er steeds actuele, state-of-the-art verkeersmodellen 
ter beschikking zijn voor de kwantitatieve onderbouwing van allerlei projecten binnen het 
beleidsdomein MOW. Het team zorgt er dus o.a. voor dat er strategische personenmodellen 
opgebouwd en op regelmatige basis geactualiseerd worden.  

Het team Verkeersmodellen schakelt voor dit product externe ondersteuning in. Dit gebeurt door 
het op de markt brengen van een aantal ondersteuningscontracten waarbij verschillende 
verbeterpunten onderzocht worden op toepasbaarheid binnen het gangbare 
modelinstrumentarium. Concrete doorontwikkelingen worden op regelmatige basis 
geïmplementeerd en hierbij worden o.a. volgende ‘verbeteringsmogelijkheden’ onderzocht: 

- actualisatie van de invoergegevens voor het basisjaar  
- actualisatie van de invoergegevens voor het toekomstscenario  
- actualisatie van de kalibratie  aan de hand van de meest recente beschikbare 

verkeerstellingen voor het wegverkeer (personenwagens en vrachtwagens) en het openbaar 
vervoer 
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- nieuwe modelleringstechnieken (vb. geaggregeerde benadering versus agent gebaseerde 
benadering voor generatie 4, time table based modelleren van openbaar vervoer versus 
frequency based modelleren van openbaar vervoer, …) 

- kleinere aanpassingen aan de strategische personenmodellen waardoor deze beter rekening 
houden met gewijzigde maatschappelijke trends op het vlak van mobiliteitsgedrag (vb. 
verbreding spitsperiodes omwille van congestie of andere (financiële) reden, doorbraak van 
de elektrische fiets, mentaliteitswijziging van de jongere bevolking naar een meer duurzaam 
mobiliteitsgedrag, …) 

- verbeteringen op het vlak van gebruiksgemak of die zorgen voor een kleinere 
foutgevoeligheid 

- verbeteringen naar aanleiding  van de validatie van een vorige versie van de strategische 
personenmodellen 

De frequentie van de implementatie van deze verbeteringen is afhankelijk van de noodzaak tot 
actualisatie en de praktische haalbaarheid ervan. Daarnaast heeft het orderboek aan 
doorrekeningen (product 3) een invloed op het actualisatieritme van dit product. Los van deze 
zaken, streeft het team Verkeersmodellen een actualisatie van de invoergegevens voor basisjaar 
en/of toekomstjaar om de 5 tot 10 jaar na. Bij iedere actualisatie van deze invoergegevens wordt 
nagegaan of er ook bepaalde verbeteringsmogelijkheden geïmplementeerd kunnen worden. 

Wanneer er een nieuwe versie van de strategische verkeersmodellen opgeleverd wordt die meer 
behelst dan enkel het actualiseren van de invoergegevens voor basisjaar of toekomstjaar, zal deze 
ook gevalideerd worden op strategisch niveau. Deze validatieronde duurt gemiddeld een 12-tal 
maanden. 

Voor een dergelijke nieuwe versie wordt ook altijd een rapportage van de opbouw van het nieuwe 
verkeersmodel of van de verschillen met de vorige versie opgemaakt. Voor deze rapportage wordt 
meestal 3 tot 6 maanden voorzien. 

Deze dienstverlening gebeurt niet op aanvraag, maar permanent en zal altijd gefinancierd worden 
vanuit het departement MOW. 

4.2 AANREIKEN BASISGEGEVENS/BASISRESULTATEN 

Een tweede product waarvoor het team Verkeersmodellen instaat, is het aanreiken van 
basisgegevens en/of basisresultaten afkomstig uit de strategische personenmodellen. Het gaat 
hierbij over een dienstverlening op aanvraag: als een bepaalde entiteit van de Vlaamse overheid dit 
product wil gebruiken in het kader van een project of studieproces waarbij die entiteit betrokken is, 
kan deze entiteit hiervoor een aanvraag indienen bij het team. Het team stelt dit product ter 
beschikking op voorwaarde dat de gevraagde basisgegevens en/of basisresultaten opgeleverd 
kunnen worden zonder dat het team hiervoor beroep moet doen op externe ondersteuning. Meer 
concreet gaat het dan over basisgegevens en/of basisresultaten die afgeleid kunnen worden uit één 
van de volgende mogelijke ‘scenario’s’ van zo’n strategisch verkeersmodel: 

 de (reguliere) basistoestand 
 het referentietoekomstscenario 
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 andere scenario’s (voor de basistoestand of voor het toekomstjaar) die reeds eerder 
doorgerekend zijn in het kader van een andere aanvraag (en die m.a.w. niet meer 
doorgerekend hoeven te worden) 

Bij een dergelijke aanvraag worden deze gegevens opgeleverd in een formaat dat afgestemd wordt 
tussen het team en de aanvragende entiteit(en); meestal is dat onder csv- of shapeformaat. Het 
team zal hierbij ook een korte nota opstellen met meer uitleg over de opgeleverde gegevens en het 
strategisch verkeersmodel waaruit het product afkomstig is. Deze aanvragen worden zoveel mogelijk 
binnen het team Verkeersmodellen zelf behandeld. Ze hebben een gemiddelde doorlooptijd van 4 
weken en vergen gemiddeld een mankracht van ongeveer 1 mensdag. 

Wanneer een bepaalde aanvraag niet voldoende duidelijk is, zal meer info via e-mail of in een 
overleg opgevraagd worden. Als deze afstemming veel tijd behoeft, is het mogelijk dat hierdoor de 
doorlooptijd iets groter is dan 4 weken. 

Op termijn zal een aanvrager deze basisgegevens en -resultaten van de reguliere basistoestand en 
het standaard toekomstscenario van de strategische personenmodellen zelf kunnen raadplegen via 
een webinterface. Hierdoor zal men dit product nog sneller kunnen raadplegen. Deze webinterface 
zal in eerste instantie enkel beschikbaar zijn voor de (reguliere) basistoestand en het referentie 
toekomstscenario van de strategische verkeersmodellen voor personenvervoer. 

4.3 DOORREKENINGEN MET STRATEGISCHE PERSONENMODELLEN 

Een derde product waarvoor het team Verkeersmodellen instaat, is het uitvoeren van 
doorrekeningen met de strategische personenmodellen. Het gaat hierbij over een dienstverlening op 
aanvraag: als een bepaalde entiteit dit product wil gebruiken in het kader van een project of 
studieproces waarbij een bepaalde entiteit van de Vlaamse overheid betrokken is, kan deze entiteit 
een aanvraag indienen bij het team voor het uitvoeren van doorrekeningen met de strategische 
verkeersmodellen.  

In deze paragraaf wordt eerst het procesverloop van een doorrekening besproken. De 
uitvoeringtermijn en de nodige resources voor dit proces hangen voor een groot deel af van het 
soort doorrekeningen. Daarom worden de doorrekeningen in de daaropvolgende paragraaf 
onderverdeeld in een aantal categorieën (§ 4.3.2) met de bijbehorende uitvoeringstermijnen en 
resources. 

4.3.1 Procesverloop 

Idealiter is er bij al deze doorrekeningen een gelijkaardig procesverloop in drie fases. In de volgende 
tabel staan indicaties van de doorlooptijd en de benodigde (externe) resources voor elke fase. Deze 
doorlooptijden en externe resources zijn gemiddelden op basis van de afgelopen jaren. De 
werkelijke doorlooptijd hangt uiteraard af van hoeveel wijzigingen dienen doorgevoerd te worden, 
hoeveel scenario’s het betreft, welke analyses gevraagd worden, het type rapport en dergelijke.  

Bovendien wordt in deze tabel geen rekening gehouden met het gegeven of een bepaalde aanvraag 
meer dan gemiddeld overleg behoeft en of alle betrokken actoren zich relatief snel kunnen 
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vrijmaken voor overlegmomenten zoals het startoverleg (of eventueel bijkomende 
overlegmomenten als bijvoorbeeld de eerste resultaten beschikbaar zijn). 

Daarom zal er bij elke aanvraag een voorstel op maat gemaakt worden met de bijhorende 
doorlooptijd en nodige resources die kunnen afwijken van deze gemiddelden.  

 

Tabel 1: Procesverloop (ideaal) doorrekeningen strategische verkeersmodellen 

4.3.1.1 FASE 1 – BEHANDELING 
Deze fase 1 start op het moment dat een bepaalde persoon een aanvraagformulier indient via het 
reguliere e-mailadres van het team Verkeersmodellen (verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be). 
Deze fase bestaat uit 4 stappen: 

1.1 Goedkeuringsproces 
Wanneer een aanvraag wordt ontvangen, wordt er bekeken of de Vlaamse overheid een 
betrokken partij is en of het zinvol is om de vraag te beantwoorden d.m.v. het uitvoeren van 
doorrekeningen met een van de strategische verkeersmodellen van het team. Pas als dat het 
geval is en het team Verkeersmodellen nog voldoende budget beschikbaar heeft voor deze 
nieuwe aanvraag, wordt de aanvraag goedgekeurd en kan er overgegaan worden naar de 
volgende stap. 
Wanneer het aanvraagformulier voldoende duidelijk is, wordt de aanvraag goed- of 
afgekeurd binnen de 4 weken na de aanvraag. 
Voor sommige aanvragen komt er pas duidelijkheid na het startoverleg (fase 1.3) over het 
feit of er al dan niet aan de goedkeuringsvoorwaarden is voldaan.  

1.2 Aankondiging van de aanvraag aan de ondersteuner 
Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, wordt de aanvraag vervolgens inhoudelijk besproken 
met de externe ondersteuners op het maandelijks opvolgingsoverleg voor doorrekeningen 
(a.d.h.v. het ingediende aanvraagformulier). Op dat overleg wordt vervolgens afgesproken 
wie van de externe ondersteuners de doorrekening zal uitvoeren en wie van het team 
Verkeersmodellen deze doorrekeningen zal opvolgen. Dit laatste hangt af van de regio 

FASE Deelfase Gemiddelde doorlooptijd
Extern (mensdagen
gemiddeld profiel)

1.1 - Goedkeuringsproces 4 weken nvt
1.2 - Aankondiging aanvraag aan ondersteuner 1 week X
1.3 - Startoverleg & inplannen aanvraag 5 weken 0.5-1 mensdag
1.4 - Validatie aan te leveren input en definitieve planning afhankelijk van aanvrager (zie tekst) 0.5-1 mensdag
GLOBAAL 12 weken na indienen aanvraag 1-2 mensdagen

2.1 - Voorbereiden doorrekening
min. 3 weken na STARTPUNT X

max. 14 weken na STARTPUNT X
afhankelijk van

aanvraag (zie tekst)

2.2 - Uitvoeren doorrekeningen
min. 1 week

max. 6 weken
afhankelijk van

aanvraag (zie tekst)

2.3 - Analyse (deel)resultaten en basisrapportage
min. 2 weken
max. 6 weken 

afhankelijk van
aanvraag (zie tekst)

2.4 - Terugkoppelen (deel)resultaten
min. 1 weken
max. 4 weken 

afhankelijk van
aanvraag (zie tekst)

GLOBAAL
min. 7 weken na STARTPUNT X

max. 30 weken na STARTPUNT X
afhankelijk van

aanvraag (zie tekst)

3.1 - Oplevering resultaten
min. 1 week

max. 2 weken
afhankelijk van

aanvraag (zie tekst)

3.2 - Oplevering rapportage
min. 2 weken

max. 10 weken
afhankelijk van

aanvraag (zie tekst)

GLOBAAL
min. 3 weken na fase 2

max. 12 weken na fase 2
afhankelijk van

aanvraag (zie tekst)

FASE 1 - BEHANDELING

FASE 2 - DOORREKENINGEN

FASE 3 - RAPPORTAGE EN 
OPLEVERING

STARTPUNT X
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waarbinnen de aanvraag zich situeert, maar ook van de inhoud van de betreffende 
aanvraag.  

1.3 Startoverleg & inplannen van de aanvraag 
Vervolgens wordt een startoverleg ingepland. Na het startoverleg zal de aanvraag ingepland 
worden, rekening houdend met de hoeveelheid en aard van de andere aanvragen. 
Op het startoverleg gebeurt de nodige afstemming met de betrokken entiteit(en): 

o inhoudelijk afstemmen over de elementen die ingevuld zijn in het 
aanvraagformulier, zoals:  

 wat houden de scenario’s precies in? Bevat het aanvraagformulier op dat 
vlak voldoende informatie om in te schatten hoe lang de doorrekeningen 
zullen duren (inhoud en aantal scenario’s, scope rapportage, eventuele 
bijkomende analyses, verloop studie en/of proces waarvoor de 
doorrekeningen moeten gebeuren)? 

 voldoet de beschikbare basistoestand voor de betrokken entiteiten? 
 indien het noodzakelijk is om de basistoestand te controleren en op 

bepaalde plaatsen aan te passen, op welk vlak moeten deze aanpassingen 
gebeuren (netwerkwijzigingen en/of aanpassingen invulling van de 
verkeerszones (bevolking, tewerkstelling, school, parkeerkosten, …) 

 welk referentiescenario zal er gebruikt worden: voldoet het standaard 
toekomstscenario of zijn er nog aanpassingen nodig op het vlak van de 
ruimtelijke en/of infrastructuurprojecten opgenomen in dit scenario? 

 welke analyses moeten er gebeuren voor deze aanvraag: welke rapportage, 
figuren, shapefiles, tabellen, indicatoren zijn er nodig? 

o afstemmen of de betreffende aanvraag een relatief kleine aanpassing vereist aan 
het beschikbare modelinstrumentarium (inhoudelijk of omwille van rapportage) 

o afstemmen welke andere entiteiten betrokken zijn 
o toelichten onder welk formaat het team Verkeersmodellen bijkomende input nodig 

heeft om de doorrekeningen uit te voeren en afstemmen tegen wanneer de 
aanvrager deze input aan het team Verkeersmodellen kan bezorgen 

o afstemmen welke entiteit de aanvrager is, wie inhoudelijk en budgettair 
aanspreekpunt is 

o afstemmen wat de timing is over de nog aan te leveren info zoals meer details over 
de scenario’s, nodige aanpassingen basistoestand of referentiescenario 

o voorlopige timing (te bevestigen 1 tot 4 weken na het startoverleg) 

Op dit startoverleg worden verder ook de (juridische) consequenties van bepaalde keuzes op 
het vlak van de inhoud van de scenario’s en/of bijhorende rapportage besproken. Als de 
aanvragende entiteiten al zicht hebben op bepaalde bijkomende analyses die uitgevoerd 
moeten worden, wordt dit best ook expliciet behandeld op dit startoverleg. 

Soms is het niet mogelijk om al deze aspecten op dit startoverleg in detail te bespreken en is 
verdere afstemming noodzakelijk. Deze verdere afstemming gebeurt na dit overleg via e-
mail tussen aanvragende entiteit en het team Verkeersmodellen. 
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Wanneer alle nodige informatie beschikbaar is, kan het team Verkeersmodellen in overleg 
met de externe ondersteuners ramen hoeveel tijd en menskracht deze aanvraag zal vergen. 
Deze raming van tijd en budget wordt meegedeeld aan de aanvrager. Na goedkeuring van 
het beschikbare budget door het team Verkeersmodellen en/of de aanvragende entiteit, kan 
deze doorrekening vervolgens ingepland worden, afhankelijk van de planning van de andere 
aanvragen en de beschikbaarheid van de benodigde experten (intern of extern). Dit gebeurt 
ook in overleg met de entiteit(en) die de aanvraag heeft ingediend. Parallel gebeurt ook de 
administratie voor het plaatsen van een bestelling.  

1.4 Validatie aan te leveren input en definitieve planning 
Na het startoverleg bezorgt de aanvragende instantie alle nodige info aan het team 
Verkeersmodellen. In deze stap wordt deze input gecontroleerd en gevalideerd in overleg 
met de aanvrager.  
Wanneer zowel het team Verkeersmodellen als de aanvrager bevestigt dat alle nodige info 
ter beschikking is en als definitief beschouwd kan worden, wordt fase 1 afgesloten en start 
de volgende fase 2. Dit moment waarop deelfase 1.4 eindigt, wordt aangeduid met het 
zogenaamde STARTPUNT X, i.e. dag 0 voor de volgende fase 2.  
De doorlooptijd voor deze stap 1.4 hangt dus in grote mate van de aanvrager af. 
Het kan echter ook zijn dat er tussen fase 1 en fase 2 nog een wachttermijn is (startpunt X 
start dan na de wachttermijn). Gemiddeld gezien is er een termijn van ongeveer 12 weken 
tussen de start van de aanvraag en startpunt X. 
 
Het is mogelijk dat het noodzakelijk is om de gemaakte planning en raming van de nodige 
menskracht nog te wijzigen op basis van de definitieve input. De voorlopige timing uit het 
startoverleg wordt op het einde van stap 1.4 al dan niet bevestigd of aangepast. 
 
Het is belangrijk dat de aanvrager achter de gevalideerde input over de inhoud van de 
scenario’s blijft staan eens fase 1.4 voorbij is. Als men hier later op terugkomt, heeft dit een 
implicatie op de doorlooptijd en benodigde menskracht van de betreffende aanvraag.  
 

4.3.1.2 FASE 2 –DOORREKENINGEN 
Deze fase 2 start op startpunt X en bestaat uit vier stappen. Vanaf het startpunt X kan er niets meer 
gewijzigd worden aan de gegeven input zonder gevolgen voor de geplande doorlooptijd. Dit 
betekent dat op startpunt X zowel de basistoestand, referentietoestand, de inhoud van de door te 
rekenen scenario’s als de benodigde rapportage (shapefiles, figuren, tabellen, indicatoren, inhoud 
rapport) moeten vastliggen. 

In de tekst hieronder worden minimale en maximale doorlooptijden weergegeven omdat deze 
afhangen van het soort van de scenario’s en het aantal scenario’s. Nadien wordt dit meer toegelicht 
in paragraaf 4.3.2 waar de doorrekeningen ingedeeld worden in categorieën. 
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2.1 Voorbereiden doorrekeningen 
Deelfase 2.1 start op de (werk)dag na het STARTPUNT X met de voorbereiding van de 
eigenlijke doorrekeningen. Wat er bij die voorbereidingen allemaal moet gebeuren, hangt 
voor een groot deel af van wat in het startoverleg besproken is. 
Hieronder worden een aantal voorbereidingen vermeld, maar deze hoeven niet bij elke 
aanvraag allemaal doorlopen te worden: in het startoverleg is beslist welke van deze 
stappen al dan niet uitgevoerd dienen te worden. 
Bij sommige aanvragen worden stap 2.1a en 2.1b meerdere keren doorlopen. Zo is het bv 
belangrijk bij dossiers waarbij verschillende actoren betrokken zijn (zoals MER-dossiers) dat 
deze akkoord zijn met enerzijds de inhoud van de door te rekenen scenario’s die afgeklopt 
zijn in stap 1.4, maar ook met de resultaten van de basistoestand/referentietoestand en dan 
kan het nazicht en het afstemmen van de basistoestand/referentietoestand een iteratief 
proces worden waardoor dit een veel langere doorlooptijd vergt dan gemiddeld. 
 

a. Aanpassen basistoestand voor het basisjaar 

Het team Verkeersmodellen heeft oog voor een zo correct mogelijke basistoestand 
van ieder verkeersmodel onder beheer van het team. Bij de opmaak van de 
regionale verkeersmodellen en het strategisch personenmodel Vlaanderen worden 
enkel de globale verkeersstromen gevalideerd en niet de meer lokale 
verkeersstromen. Daarom wordt de basistoestand in het projectgebied indien 
gewenst door de aanvrager grondig nagekeken. Dit behelst het nagaan van het 
netwerk en zone-aansluitingen in het projectgebied op basis van Google Maps en 
met input van de aanvragende entiteit op het vlak van lokale (terrein)kennis. Uit het 
startoverleg is geweten of de aanvrager wenst de basistoestand extra te controleren 
en/of aan te passen. Vervolgens krijgt de aanvrager de kans om de (aangepaste) 
basistoestand te valideren. 

Als de aanvrager extra informatie heeft over de socio-demografische gegevens, 
worden deze ook gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd. Wanneer er extra 
verkeerstellingen ter beschikking zijn, is ook een extra bijkalibratie mogelijk. 

De aard van de aanpassingen beïnvloedt de doorlooptijd (en de benodigde 
resources) van de betreffende aanvraag. Hierbij krijgt/krijgen de aanvragende 
entiteit(en) de kans om deze basistoestand te valideren en hierbij, desgevallend, 
beroep te doen op eigen of externe expertise (studiebureau). Als de aanvragende 
entiteit(en) het nodig vindt/vinden om achteraf (nadat de scenario’s die afgesproken 
zijn tijdens het startoverleg) een nieuwe basistoestand te laten doorrekenen, 
betekent dit de facto dat het een nieuwe aanvraag betreft die ingepland moet 
worden. 

b. Aanpassen referentiescenario voor het toekomstjaar 
Uit het startoverleg is geweten of het referentiescenario al dan niet aangepast moet 
worden vooraleer het gebruikt kan worden als referentiescenario voor de 
betreffende aanvraag. In dat geval zal het referentiescenario aangepast moeten 
worden en vervolgens opnieuw doorgerekend worden.  
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De aard van deze aanpassingen beïnvloedt de doorlooptijd (en de benodigde 
resources) van de betreffende aanvraag. Vervolgens kan de aanvrager dit 
referentiescenario valideren. Als de aanvrager het nodig vindt om achteraf (na deze 
stap 2.1.b) een nieuw referentiescenario te laten doorrekenen, betekent dit de facto 
dat het een nieuwe aanvraag betreft die opnieuw ingepland moet worden. 
 

c. Coderen/implementeren scenario’s 
In deze stap worden de scenario’s gecodeerd in de modelsoftware die hiervoor 
gebruikt wordt. Dit kan pas gebeuren nadat de betrokken entiteiten de 
basistoestand en/of het referentiescenario formeel gevalideerd hebben.  
 

De inhoud en complexiteit van een bepaalde aanvraag bepaalt de doorlooptijd van deze stap 
2.1: voor eerder eenvoudige aanvragen (beperkt aantal scenario’s, minder complexe inhoud 
van de door te reken scenario’s, geen andere entiteiten betrokken, gebruik van slechts 1 
model,…) neemt deze deelfase ongeveer 3 weken in beslag. Voor meer complexe aanvragen 
is meer tijd nodig, globaal genomen 14 weken. 
 

2.2 Uitvoeren doorrekening 
In deze deelfase 2.2 zullen de eigenlijke doorrekeningen uitgevoerd worden. Deze gebeuren 
op de (virtuele) serveromgeving van het team Verkeersmodellen. Deze deelstap vraagt enkel 
rekentijd en slechts zeer beperkte menskracht. Ze neemt minimaal 1 week in beslag 
(eenvoudige aanvraag) tot maximaal 6 weken (zeer complexe aanvragen zoals voor MER of 
aanverwante processen). 

2.3 Analyse (deel)resultaten en basisrapportage 
In deze deelfase 2.3 worden de eerste (deel)resultaten geanalyseerd. Hierbij worden al een 
eerste reeks (basis)figuren opgemaakt zodat hierover al een eerste afstemming kan 
gebeuren (per e-mail of via een kort overleg). 
Tijdens deze deelfase worden in eerste instantie een aantal figuren opgemaakt voor een 
bepaald (in startoverleg afgestemd) studiegebied. Het kan gaan om bijvoorbeeld: 

 wegvakbelastingen (aantal personenwagens/uur, aantal vrachtwagens/uur, pae/u, …) 
 verzadigingsgraad op wegvakniveau, 
 verschillenplots (dit zijn figuren die scenario’s onderling vergelijken) 
 selected link analyses (dit zijn analyses waarbij de herkomst en bestemming van het 

verkeer op een bepaald wegvak in het verkeersmodel in beeld wordt gebracht) 
 

Daarnaast kunnen er ook analyses uitgevoerd worden op het vlak van een aantal 
indicatoren, zoals: 

 modale aandelen (geaggregeerd volgens afgestemde aggregatieniveaus), 
 voertuigprestaties (geaggregeerd volgens afgestemde aggregatieniveaus), 
 herkomst-bestemmingspatronen van het verkeer op een bepaald wegvak in het 

verkeersmodel (cfr. selected link analyses) 
 



 

Productcatalogus strategische verkeersmodellen personenvervoer p. 20/25 

De inhoud en complexiteit van een bepaalde aanvraag bepaalt de doorlooptijd van deze 
stap. Voor eerder eenvoudige aanvragen (beperkt aantal scenario’s, eenvoudige analyses, 
weinig figuren, …) neemt deze deelfase ongeveer 2 weken in beslag. Voor meer complexe 
aanvragen is hiervoor meer tijd nodig, globaal genomen 6 weken. 
 

2.4 Terugkoppeling (deel)resultaten 
In deze deelfase 2.4 gebeurt een terugkoppeling van de eerste (deel)resultaten. Dit gebeurt 
aan de hand van de resultaten uit fase 2.3. 
Een terugkoppeling van de (deel)resultaten neemt voor eenvoudige aanvragen ongeveer 
1 week in beslag. Voor meer complexe aanvragen duurt dat iets langer, gemiddeld moet 
men dan rekenen op ongeveer 4 weken. 

Deze fase 2 heeft een doorlooptijd van ongeveer 7 weken voor de eenvoudige aanvragen. Voor zeer 
complexe aanvragen (hoger aantal en hogere complexiteit van de scenario’s, meerdere entiteiten 
betrokken, …) is de doorlooptijd groter, met name maximaal 30 weken. In paragraaf 4.3.2 vindt men 
meer informatie terug over de benodigde resources voor een aantal typevoorbeelden van 
maatregelen die doorgerekend moeten worden. 

4.3.1.3 FASE 3 – RAPPORTAGE EN OPLEVERING 
Deze fase 3 start aansluitend op fase 2 en bestaat uit 2 stappen: 

3.1 Resultaten 
In deelfase 3.1 vindt de opmaak en de oplevering van enkel de resultaten zoals die afgestemd 
zijn tussen de aanvragende entiteit(en) en het team Verkeersmodellen in het startoverleg, 
plaats. Zoals in tabel 1 aangegeven is, duurt dit meestal niet zo lang. Ter indicatieve titel wordt 
uitgegaan van een doorlooptijd van minimaal 1 week (eenvoudige aanvragen) tot maximaal 2 
weken (voor complexere aanvragen).  

3.2 Rapportage 
Het team Verkeersmodellen voorziet een rapportage voor iedere aanvraag voor 
doorrekeningen met de strategische verkeersmodellen. In deze rapportage worden de 
doorgerekende scenario’s besproken met de nodige aandacht voor het strategisch 
verkeersmodel dat ingezet is voor de betreffende aanvraag (al dan niet aangevuld met een 
korte beschrijving van eventuele aanpassingen aan het modelinstrumentarium van dat 
verkeersmodel). 
Voor aanvragen waarbij de aanvragende entiteit een zeer uitvoerige rapportage vraagt, 
neemt het opmaken van deze rapportage meer tijd in beslag. De doorlooptijd voor 
aanvragen die minder complex zijn op het vlak van het aantal scenario’s of de inhoud van de 
benodigde rapportage voor deze deelfase 3.2 is globaal genomen 2 weken. Voor de meer 
complexe aanvragen zal dat toenemen naar gemiddeld 10 weken. 

De volledige fase 3 duurt gemiddeld tussen 3 en 12 weken. 

4.3.2 Indeling aanvragen in categorieën en detaillering fase 2 en 3 

In deze paragraaf worden de doorrekeningen in categorieën ingedeeld en worden de 
doorlooptijden voor fase 2 en fase 3 per categorie besproken. 
Voor complexere doorrekeningen waarbij zowel een regionaal verkeersmodel als het 
strategisch personenmodel Vlaanderen doorgerekend moet worden (categorie 3 of 4) of 
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waarbij maatwerk vereist is (of zelfs bijkomend ontwikkelwerk), zal de nodige tijd langer zijn. 
Daarenboven leveren resultaten van doorrekeningen vaak nieuwe inzichten op, die op hun 
beurt aanleiding zijn om nog nieuwe scenario’s door te rekenen. Dit verlengt uiteraard 
aanzienlijk de doorlooptijd en verstoort de planning van later geplande doorrekeningen. 
Extra vragen/scenario’s ten opzichte van wat in het startoverleg is vastgelegd, moeten 
immers opnieuw geraamd en ingepland worden. Er zal geprobeerd worden dit tussendoor in 
te plannen in de mate van het mogelijke, maar dit zal langer duren dan wanneer er bij het 
startoverleg het correcte aantal scenario’s (en de aard ervan) meegegeven werd.  

Categorie 1: Projecten waarvoor enkel een regionaal verkeersmodel moet doorgerekend worden  
In een regionaal verkeersmodel kunnen de effecten van de volgende basismaatregelen 
doorgerekend worden: 

 aanpassingen wegennetwerk 
Onder deze maatregel verstaan we het toevoegen of schrappen van wegen of rijstroken, 
instellingen rond enkelrichting, verboden, snelheid en kruispuntinrichting (licht, rotonde, 
voorrang) voor zowel auto’s als vrachtwagens. Hierbij is het belangrijk om te beklemtonen 
dat er enkel aanpassingen mogelijk zijn voor het type wegen die ook gemodelleerd worden 
in de rvm’s (dus niet voor woonwijkwegen en dergelijke). Ook nieuwe fietssnelwegen 
kunnen meegenomen worden. Deze aanpassingen kunnen er ook komen doordat er in een 
project niet weggebonden infrastructuur zoals een zeesluis wordt aangepast of toegevoegd 
of geschrapt. 

 aanpassingen beperkte ruimtelijke ontwikkelingen zonder impact op bestemmingskeuze, 
tijdstipkeuze of vervoerwijzekeuze 
Onder deze maatregel verstaan we aanpassingen van tewerkstellings- of woon- of 
schoolprojecten waarvan men de impact op de verplaatsingsstromen, het aantal 
vertrekkende en/of toekomende verplaatsingen in die zone kent. Dit kan opgevangen 
worden door een tool van het team, PROJECTMAT genaamd. Met deze tool geef je in een 
zone een extra verkeersgeneratie aan bovenop de bestaande matrix. Vervolgens kan je het 
netwerkmodel van een rvm uitvoeren, i.e. een unimodale toedeling.   

 kostenmaatregelen op lokaal niveau met enkel impact op vervoerwijzekeuze en routekeuze, 
niet op bestemmings- of tijdstipkeuze zoals bv. parkeertarieven op zonaal niveau 

 aanpassingen aanbod openbaar vervoer 
o Voor het berekenen van effecten van wijzigingen in het aanbod openbaar vervoer is er 

een overeenkomst tussen het team Verkeersmodellen en VVM De Lijn dat de VVM De 
Lijn deze doorrekeningen op zich neemt.  Voor dergelijke aanvragen dient de aanvrager 
dus contact op te nemen met VVM De Lijn, gezien zij deze dienstverlening op zich nemen. 
Los van wie de doorrekeningen uitvoert, is het voor dergelijke aanvragen noodzakelijk om 
alle details van de wijzigingen inclusief gewijzigde dienstregelingen en de haltering te 
kennen. 

o Bij gecombineerde scenario’s waarbij naast een wijziging van het aanbod voor het 
openbaar vervoer ook wijzigingen aan het netwerk of prijsmaatregelen of dergelijke 
dienen te gebeuren, zal er een gezamenlijke dienstverlening tussen het team 
Verkeersmodellen en de VVM De Lijn opgezet worden.  Hiervoor zal er een doorlooptijd 
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op maat gemaakt worden door enerzijds het team Verkeersmodellen en anderzijds de 
VVM De Lijn. 
 

In tabel 2 is een inschatting gemaakt per type basismaatregel (met uitzondering van ‘aanpassingen 
aanbod openbaar vervoer’) van de benodigde resources voor deelfase 2.1 t.e.m. deelfase 3.2.  

 

Tabel 2: Benodigde resources (voor fase 2 en 3) per type basismaatregel voor één scenario van categorie 1 (de getallen uit 
deze tabel zijn indicatief, voor iedere aanvraag zal een aparte inschatting gemaakt worden) 

Categorie 2: Projecten waarvoor enkel spm VLA doorgerekend moet worden: maatregelen waarvan 
enkel het effect op Vlaams niveau ingeschat dient te worden 
In het strategisch personenmodel Vlaanderen kunnen de effecten voor volgende maatregelen 
doorgerekend worden: 

 Wijzigingen aan persoons/gezinskenmerken, zoals een verhoogd bezit van voertuigen vb. 
het verhoogd bezit van e-bikes, het optrekken van de pensioenleeftijd, … 

 Aanpassingen wegennetwerk met een invloed op heel Vlaanderen 
Onder deze maatregel verstaan we het toevoegen of schrappen van wegen of rijstroken, 
instellingen rond enkelrichting, verboden, snelheid en kruispuntinrichting (licht, rotonde, 
voorrang) voor zowel auto’s als vrachtwagens. Hierbij is het belangrijk om te beklemtonen 
dat er enkel aanpassingen mogelijk zijn voor het type wegen die ook gemodelleerd worden 
in de strategische verkeersmodellen (dus niet voor woonwijkwegen en dergelijke). Ook 
nieuwe fietssnelwegen kunnen meegenomen worden. Deze aanpassingen kunnen er ook 
komen doordat er in een project niet weggebonden infrastructuur zoals een zeesluis wordt 
aangepast of toegevoegd of geschrapt. 

 Ruimtelijke projecten 
Dit kan gaan om afzonderlijke ruimtelijke projecten met invloed op bestemmingskeuze 
(toevoegen of verschuiven van tewerkstelling, schoolbevolking of bevolking in één of enkele 
zones), maar ook om beleidsmaatregelen op Vlaamse niveau zoals ruimtelijke verdichting. 
Hierbij zal de impact op de verplaatsingsstromen door het model berekend worden. Dit 
hoeft dus niet op voorhand gekend te zijn (itt als je dit met een rvm wil doorrekenen). Indien 
de gegevens over de in te vullen ruimtelijke projecten volledig ingevuld zijn in het sjabloon 
van het team Verkeersmodellen, blijft het aantal mensdagen beperkt. Indien niet, zal dit 
aantal mensdagen snel overschreden worden.  Bovendien moet deze input tijdig 
doorgegeven worden aan het team Verkeersmodellen, dit wil zeggen op het afgesproken 
punt X en dus vooraleer er zaken door het team Verkeersmodellen gecodeerd of 
geïmplementeerd worden. 

 Grootschalige of tijdsafhankelijke kostenmaatregelen  
Hieronder wordt een wijziging van de kosten voor één of meerdere modi bedoeld die impact 
hebben op de bestemmingskeuze of tijdstipkeuze. Voorbeelden hiervan zijn rekeningrijden, 

Categorie 1 - 1 scenario Deelfase 2.1 en 2.2 Deelfase 2.3 en 2.4 Deelfase 3.1 Deelfase 3.2
Infrastructuurmaatregelen 5-20 mensdagen 2-5 mensdagen 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  
Ruimtelijke projecten 3-5 mensdagen 1 mensdag 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  
Kostenmaatregelen lokaal niveau 5 mensdagen 1 mensdag 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  
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aanpassingen van de tarieven voor het openbaar vervoer, parkeertarieven die in de spits 
duurder zijn dan tijdens daluren, … 

In tabel 3 is een inschatting gemaakt per type basismaatregel van de benodigde resources voor 
deelfase 2.1 t.e.m. deelfase 2.3. 

 

Tabel 3: Benodigde resources (voor fase 2 en 3) per type basismaatregel voor één scenario van categorie 2 (de getallen uit 
deze tabel zijn indicatief, voor iedere aanvraag zal een aparte inschatting gemaakt worden) 

Categorie 3: Projecten waarvoor zowel spm VLA als een rvm doorgerekend moet worden 
Dit zijn projecten met maatregelen waarvoor een doorrekening van het spm VLA vereist is, maar 
waarvan men het effect niet alleen op Vlaams niveau wil kennen maar ook op regionaal niveau. Voor 
deze projecten zal fase 2 en fase 3 zowel in het regionaal verkeersmodel als in het strategisch 
personenmodel Vlaanderen moeten gebeuren en dus een dubbele doorlooptijd hebben. 

In tabel 4 is een inschatting gemaakt per type basismaatregel  van de benodigde resources voor 
deelfase 2.1 t.e.m. deelfase 2.3. 

 

Tabel 4: Benodigde resources (voor fase 2 en 3) per type basismaatregel voor één scenario van categorie 3 (de getallen uit 
deze tabel zijn indicatief, voor iedere aanvraag zal een aparte inschatting gemaakt worden) 

 

Categorie 4: Projecten waar zowel het svrm Vlaanderen als het spm VLA of een rvm doorgerekend 
moet worden 
 
Voor aanvragen van deze categorie moeten de scenario’s gecodeerd worden in zowel het svrm 
Vlaanderen als in het spm Vlaanderen of een rvm. Voor eenvoudige scenario’s wordt ervan 
uitgegaan dat de doorrekening met het svrm Vlaanderen zorgt voor een toename van de totale 
doorlooptijd van ongeveer 2 weken. 
In tabel 5 is een inschatting gemaakt per type basismaatregel van de benodigde resources voor 
deelfase 2.1 t.e.m. deelfase 2.3 

Categorie 2 - 1 scenario Deelfase 2.1 en 2.2 Deelfase 2.3 en 2.4 Deelfase 3.1 Deelfase 3.2
Infrastructuurmaatregelen 5-20 mensdagen 2-5 mensdagen 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  
Ruimtelijke projecten 3-5 mensdagen 1 mensdag 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  
Persoonskenmerken 3-5 mensdagen 1 mensdag 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  
Kostenmaatregelen lokaal niveau 3-5 mensdagen 1 mensdag 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  

Categorie 3 - 1 scenario Deelfase 2.1 en 2.2 Deelfase 2.3 en 2.4 Deelfase 3.1 Deelfase 3.2
Infrastructuurmaatregelen 10-30 mensdagen 2-5 mensdagen 0.5-1 mensdag 1-10 mensdagen  
Ruimtelijke projecten 5-15 mensdagen 1-2 mensdagen 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  
Persoonskenmerken 5-10 mensdagen 1-2 mensdagen 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  
Kostenmaatregelen lokaal niveau 5-15 mensdagen 1-2 mensdagen 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  
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Tabel 5: Benodigde resources (voor fase 2 en 3) per type basismaatregel voor één scenario van categorie 4 (de getallen uit 
deze tabel zijn indicatief, voor iedere aanvraag zal een aparte inschatting gemaakt worden) 

4.4 UITVOEREN BIJKOMENDE ANALYSES OP 
DOORGEREKENDE SCENARIO’S 

Het uitvoeren van bijkomende analyses op basis van de resultaten van eerder doorgerekende 
scenario’s is het vierde product uit deze catalogus. Het gaat hier over vb. het uitvoeren van selected 
link analyses (SLA’s), andere zooms van figuren, bijkomende kruispuntinformatie, andere uitsnedes 
uit shapebestanden of andere bijkomende analyses die niet zo heel veel tijd en werk vergen. 

Het gaat hierbij dus niet over het doorrekenen van nieuwe scenario’s (of varianten), maar wel om 
bijkomende analyses die nodig zijn in het kader van de aanvraag, maar die niet afgesproken zijn op 
het startoverleg van deelfase 1.3. Dit heeft uiteraard een impact op de doorlooptijd.  

Wanneer er achteraf (dus nadat de nodige afstemming gebeurd is op het startoverleg van deelfase 
1.3) nog scenario’s of varianten naar boven komen die doorgerekend moeten worden, beschouwt 
men deze nieuwe scenario’s (of varianten) als een nieuwe aanvraag waarvan bekeken wordt op 
welke termijn dit opgenomen kan worden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de 
andere aanvragen die op dat moment in behandeling zijn.  

Bij dergelijke bijkomende analyses wordt indien nodig verduidelijking gevraagd via e-mail of een 
overleg. Vervolgens zullen deze analyses, voor zover mogelijk, uitgevoerd worden door de persoon 
die de oorspronkelijke doorrekeningen heeft uitgevoerd.  

De hoeveelheid en de aard van de analyses zal bepalen of deze vraag al dan niet tussendoor 
uitgevoerd kan worden en hoe groot de impact op de planning van de andere, reeds ingeplande 
doorrekeningen zal zijn.   

Categorie 4 - 1 scenario Deelfase 2.1 en 2.2 Deelfase 2.3 en 2.4 Deelfase 3.1 Deelfase 3.2
Infrastructuurmaatregelen 10-30 mensdagen 2-5 mensdagen 0.5-1 mensdag 1-10 mensdagen  
Ruimtelijke projecten 5-15 mensdagen 1-2 mensdagen 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  
Persoonskenmerken 5-10 mensdagen 1-2 mensdagen 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  
Kostenmaatregelen lokaal niveau 5-15 mensdagen 1-2 mensdagen 0.5-1 mensdag 1-5 mensdagen  



 

Productcatalogus strategische verkeersmodellen personenvervoer p. 25/25 

5. SAMENVATTING 
In deze nota wordt de dienstverlening van de strategische verkeersmodellen voor personenvervoer 
in detail toegelicht. In de eerste paragrafen van de nota worden enkele algemeenheden beschreven 
over het team Verkeersmodellen. Hierbij komt de visie en missie van het team aan bod en worden 
de belangrijkste kenmerken van de verkeersmodellen van het team toegelicht. 

Paragraaf 4 bevat een uitvoerige beschrijving van de dienstverlening van het team op het vlak van de 
strategische verkeersmodellen voor personenvervoer. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij het 
procesverloop dat idealiter voor iedere aanvraag gevolgd wordt, waarbij het startoverleg een 
cruciale rol speelt. Vervolgens wordt een indeling van de aanvragen overlopen met een gemiddelde 
doorlooptijd en de gemiddelde benodigde externe resources voor elke categorie. Dit zijn louter 
indicaties, want bij elke aanvraag wordt er een planning en een raming van de benodigde externe 
resources op maat gemaakt. 

Een doorrekening wordt meestal in 3 fases uitgevoerd. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen op 
het vlak van termijnen: 

 Fase 1: behandeling van de aanvraag 
o goedkeuringsproces van een nieuwe aanvraag (goed- of afkeuring): 4 weken 
o startoverleg: ongeveer 5 weken na indienen van een nieuwe aanvraag 

 STARTPUNT X: dag 0 van de voorbereidingen van de doorrekeningen. Dit startpunt is bereikt 
als zowel de wachttermijn verstreken is en alle benodigde input (over de scenario’s en 
benodigde rapportage) doorgestuurd is en deze input gevalideerd werd zodat de eigenlijke 
doorrekeningen kunnen starten. 

 Fase 2: eigenlijke doorrekeningen, inclusief voorbereidingen: ongeveer 7 tot 30 weken na 
STARTPUNT X 

 Fase 3: rapportage en oplevering: gemiddeld 3 – 12 weken na fase 2 worden de resultaten 
alsook de bijhorende rapportage opgeleverd, dit gebeurt meestal gefaseerd waarbij de 
resultaten opgeleverd worden vóór de rapportage. 

Als er voor een aanvraag nadat fase 1 afgerond is toch nog extra scenario’s doorgerekend moeten 
worden (d.w.z. extra scenario’s buiten de eerder op het startoverleg afgesproken scenario’s), dan zal 
het team Verkeersmodellen bekijken op welke termijn deze doorgerekend kunnen worden, want 
deze zitten niet vervat in de oorspronkelijke planning op maat. Hierbij wordt rekening gehouden met 
alle aanvragen die op dat moment behandeld worden.  


