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Studiedag
Vierde generatie strategische verkeersmodellen
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Programma

• 09.30u – 09.45u: Inleiding 

• 09.45u – 10.05u: Dataverzameling en -verwerking

• 10.05u- 11.15u: spm VLA versie 4.2.1

» Design en schattingen spm VLA versie 4.2.1

» Modelstructuur

• 11.15u – 11.30u: Pauze 

• 11.30u – 11.45u: Kalibratiemethodiek

• 11.45u – 12.15u: Toedelingen

• 12.15u – 12.30u: Vragen

• 12.30u – 13:30u: Broodjeslunch

• 13.30u – 14.15u: Rvm versie 4.2.1 

• 14.15u – 14.35u: Toepassingsmogelijkheden spm + rvm

• 14.35u - 16.15u: svrm VLA versie 4.2.1

» 14.35u – 15.15u: Dataverzameling, design en schattingen 

» 15.15u – 15.30u: Pauze

» 15.30u – 16.00u: structuur

» 16.00u – 16.15u: Toepassingsmogelijkheden 

• 16.15u – 16.30u: Vragen en afsluiting
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Inleiding
Dana Borremans
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Nood aan nieuwe generatie

• 3e generatie strategische verkeersmodellen = pvm

– Strategisch verkeersmodel voor personenvervoer

• Geaggregeerd model

• Tripniveau

• Toepassing gefocust op aanbodsmaatregelen

• Statische toedeling zonder terugslageffecten
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4 bouwstenen strategische verkeersmodellen v4.2.1

• Invoergegevens aan vraag- en aanbodzijde voor de basistoestand 

(2017) 

– SDG’s, verkeerstellingen, netwerken, zonering

• Invoergegevens aan vraag- en aanbodzijde voor één of meerdere 

toekomstscenario’s (2030)

– SDG’s, netwerken

• Modelinstrumentarium

– VISUM

– Agent- en toergebaseerd

– Persoons- en gezinskenmerken

– Volledig beslissingsproces

• Parameters deelmodellen

6

Strategische verkeersmodellen versie 4.2.1

• personenmodellen

– strategisch personenmodel (spm) Vlaanderen

– regionale verkeersmodellen (rvm)

• Goederenmodellen

– strategisch vrachtmodel Vlaanderen (svrm)

• Doel:

– mobiliteitsgedrag verklaren 

– effecten maatregelen/scenario’s evalueren

– beleid ondersteunen bij beslissingen infrastructuur- en 

beleidsmaatregelen (vb. ruimtelijke ontwikkelingen)
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Strategische verkeersmodellen versie 4.2.1

• Ingezet door 

– Vlaamse overheid

– Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

• Ter beschikking voor andere actoren

– Steden en gemeentes

– Regio’s

– …

8

Structuur modelinstrumentarium

Netwerkmodel

Personenmodel

MIG4

Vrachtmodel

RekenProcessor

Citilabs Voyager

PTV Visum
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Dataverzameling en –verwerking
Strategisch personenmodel Vlaanderen en 
regionale verkeersmodellen

Ynte Vanderhoydonc
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Population Simulator

• 11 miljoen Belgen

• SEE 2001

• Jaarlijkse verschuivingen via transities 

op synthetische bevolking

• Transitie: kans op verandering o.b.v.

persoons- en gezinskenmerken

• Modules
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Invoergegevens basistoestand

• Zonering

– Fijn in studiegebied, buiten studiegebied daalt detail

• Socio-demografische gegevens gekoppeld aan zonering

• Netwerk: 1 centraal masternetwerk

– Ontsluitende wegen en belangrijkste verzamelwegen

– Haltes + dienstvoering openbaar vervoer

– P+R-locaties

• Verkeerstellingen – cordonkalibratie

12

Zonering: studiegebied VLA 

• Oorspronkelijk 9929 zones

• Opbouw via banden

• Rekentijden! 
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Netwerk

14

Netwerk

• Alles wat met input van netwerken te maken heeft zit opgenomen 

in 1 masternetwerk

• Voordelen

– Centralisatie van de data

– Continue kwaliteitsverbetering: fouten in masternetwerk 

aangepast – alle toekomstige versies verbeteringen opgenomen
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Databank passieve kant

• Afkomstig uit de population simulator (PopSim)

16

Databank actieve kant

• Tewerkstelling

– Aantal arbeidsplaatsen per tewerkstellingscategorie

– Aantal zelfstandigen per tewerkstellingscategorie

• Schoolbevolking: aantal leerlingen per onderwijsvorm (kleuter, 

lager, middelbaar, hogeschool, universiteit)
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Socio-demografische gegevens: dataleveranciers  

gegevensverwerking !

• FOD Economie, ADSEI

• Departement Onderwijs en Vorming - Vlaamse overheid 

• Brussels instituut voor statistiek en analyse (BISA) 

• Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la 

Communication’ – Waalse overheid

• Instellingen Nederlandstalig hoger onderwijs (soms kotinfo)

• Steunpunt Werk en Sociale Economie 

• DIV, FOD Mobiliteit en Vervoer 

• Vlaamse Statistische Autoriteit – CORVE 

• RSZ

• Diagnostiek woon-werkverkeer 2014, FOD Mobiliteit & Verkeer

• FOD en Vlaamse overheid: federale en Vlaamse ambtenaren 
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Verkeerstellingen

• Auto’s en vrachtwagens

– Kalibratie op basis van de beschikbare verkeerstellingen van 

2016-2017 (telcampagne)

– Set van tellocaties: cordon-, verbindings- en grensposten

– Snelwegen: dubbele lussen Verkeerscentrum

• Openbaar vervoer

– Cordontelling De Lijn oktober/november 2013

– NMBS tellingen oktober 2013

– Opgehoogd volgens frequentie dienstregelingen naar 2017
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Verkeerstellingen

• Basistelset: Screens rond de 13 centrumsteden en op belangrijke 

barrières

• Screens bijgetrokken zodat files binnen cordons liggen
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Gebruik onderzoeken

• Parameters modelinstrumentarium: verplaatsings- en 

mobiliteitskeuzegedrag

– OVG 3 – 4.5

– OWoWi

• Extra gegevens beschikbaar?

– Stadsmonitor
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Invoergegevens toekomstscenario

• Zonering: ongewijzigd t.o.v. basistoestand

• Passieve kant

– Populatie 2030 met behulp van Population Simulator

– Gekende woonontwikkelingen specifiek gelokaliseerd

• Actieve kant

– Generieke groei op basis van prognoses Federaal Planbureau op 

arrondissementsniveau

– 1 groeiscenario

– Waar gekend: exact lokaliseren van generieke groei op basis van 

gekende geplande tewerkstellingsprojecten 

22

Invoergegevens toekomstscenario

• Netwerk

– Gekende infrastructurele projecten worden opgenomen over het 

volledige grondgebied van Vlaanderen

– Gekende uitbreidingen/aanpassingen van het OV-netwerk 

worden toegevoegd aan de huidige dienstregelingen
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Data

• Aannames en inzichten van andere instanties

• Datumstempel!

• Wijzigen hun inzichten ook 

24

Design en schattingen spm VLA
Ynte Vanderhoydonc en Gerard De Jong
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Structuur modelinstrumentarium

Netwerkmodel

Personenmodel

MIG4

Vrachtmodel

RekenProcessor

Citilabs Voyager

PTV Visum
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Keuzemodellen vraagmodel personenvervoer 

• Toer- en neventoergeneratie

• Tijdstipkeuze

• Bestemmingskeuze

• Vervoerwijzekeuze



19-11-2019

14

27

Prognosemodellen

• “Het is moeilijk om voorspellingen te doen …

vooral als het over de toekomst gaat”

• “Het is veel beter om vooruit te kijken zonder zekerheid 

dan om in het geheel niet vooruit te kijken”

Deens spreekwoord

Henri Poincaré, Frans wiskundige, 

1854-1912

28

De keuze-alternatieven (allemaal discrete keuzen)

• Toerfrequentie

– 0 of 1+ toer

– Vervolgtoeren

• Vervoerwijze en bestemming

– 6 vervoerwijzen (autobestuurder, auto-passagier, trein, 

bus/tram/metro, fiets, stappen) x 8000 bestemmingszones

• Tijdstipkeuze

– 11 dagdelen
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Basisprincipes spm VLA

• Model op niveau van toeren (toer-based)

• Deelmodellen zijn gedesaggreerde RUM modellen

• Modeltoepassing gaat via microsimulatie (Monte Carlo)

30

Detaillering: RUM-opzet

“Nur vom Nutzen wird die Welt regiert“ Friedrich von Schiller (1759-1805)

• Toegepaste keuzemodellen volgen standaard opzet rond Random 

Utility Model formulering

– Discrete keuze tussen aftelbare set alternatieven die onderling 

exclusief zijn

– De set aan alternatieven stelt de volledige set voor waaruit de 

besluitvormer kan kiezen

– Beschrijving via kansen waarbij (ontbreken van) kennis over de 

besluitvormer leidt naar stochastische verdeling

– Random of error term heeft GEV-II gesloten vorm

– Gekend en gezond ‘gedrag’ van keuzemodellen; ruime ervaring 

ermee in schatting en toepassing



19-11-2019

16

31

Detaillering: RUM-opzet 

• Kwantificeert keuzekansen

– ��� : kans dat persoon � alternatief � kiest

– ��� �  �����, 
��, ��

• ��� : set kenmerken van alternatief � waargenomen door persoon �

• 
�� : set kenmerken van persoon � die gelden voor alternatief i

• � : set ‘smaak’-parameters die alle kenmerken wegen

– ��� ligt tussen 0 en 1

– Alle ��� tellen op naar 1

• Nutstheorie geeft precieze inhoud aan deze kansen

– Individuen kiezen het alternatief dat hen het hoogste nut of 

utiliteit oplevert, gekwantificeerd als ��

– Keuze voor alternatief � wanneer �� �  ��

32

Detaillering: RUM-opzet

• Utiliteit zelf valt uit elkaar in kwantificeerbare termen

– �� : Utiliteit of nut � voor persoon �

– �� �  ���. ��� �  ��
. 
�� �  ���
• εin : error of random term waarin alle niet-geobserveerde of 

fout-geobserveerde factoren zitten die de keuze van persoon �

beïnvloeden

– ��� �  ProbabilityProbabilityProbabilityProbability��� �  ���

– ��� �  ProbabilityProbabilityProbabilityProbability����. ��� �  ��
. 
�� �  ��� �  ���. ��� �

 ��
. 
�� �  ����

– ��� �  ProbabilityProbabilityProbabilityProbability���� �  ��� 
� ��� � ���)
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Detaillering: RUM-opzet

– ��� �  ProbabilityProbabilityProbabilityProbability���� �  ��� 
� ��� � ���)

– Rechterkant van deze ongelijkheid is het gekende en 

geobserveerde onderdeel en kan perfect becijferd worden

– Linkerkant meet het verschil tussen de random error termen over 

alternatief

• Verschillende formuleringen van deze error termen leiden naar 

verschillende soorten keuzemodellen

– Standaard normaal verdeling geeft probit modellen

– Generalized extreme value geeft handige logit modellen

– Maar een hele reeks aan regels en vormen zijn mogelijk …

34

Detaillering: RUM-opzet

• GEV type II random error design

– ‘Voelt’ als een normaal verdeling

• Lichtjes scherpere aanzet en dikkere staart

• Meer optimale wiskundige formulering

• Herschrijft de keuze-probabiliteiten in een elegante formule

– ��� �  exp ����� / �exp �����

– Eenvoudig te berekenen en te gebruiken in allerlei 

omstandigheden

– Efficiënt om de parameters �’
 te schatten om gedrag van 

besluitvormers te vatten
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Detaillering: RUM-opzet

• GEV type II random error design

• Verschillende opvatting en relaxaties leiden naar een familie van logit 

modellen

– Standard MultiNomial Logit heeft geen (random) afhankelijkheden 

tussen alternatieven – jaren ‘70

– Nested Logit combineert sets van alternatieven die nauwer 

samenhangen via nest-coëfficiënten – jaren ‘80

– CrossNested Logit laat toe om meerdere afhankelijkheden tussen 

alternatieven tegelijk in kaart te brengen – jaren ‘90

– Mixed Logit heeft flexibele afhankelijkheden tussen alternatieven of 

random variatie in ‘smaak’ via statistische verdelingen – rond 2000

36

Nested logit en cross-nested logit

trein               bus                auto               trein               bus                 auto

Cross nested logitNested logit
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Joint logit is MNL voor meerdere keuzen tegelijk

Bijvoorbeeld paren van vervoerwijze en bestemming, 

of combinaties van vervoerwijze, bestemming en tijdsperiode

Biedt mogelijkheid keuzes afzonderlijk te simuleren

Nut vervoerwijze en bestemmingskeuze: Umd=Vm+Vd+Vmd+emd

Bestemmingskeuze:                                        $ %|' �
()*+),*

∑ ()*+),*
*

Vervoerwijzekeuze:                                         $ '|% �
(),+),*

∑ (),+),*
,

38

RUM modellen in spm VLA

– Spm VLA gebruikt standaard logit voor toerfrequentie

– Spm VLA gebruik joint logit voor vervoerwijze en bestemming -> 

je kunt ook vervoerwijzekeuze of bestemmingskeuze los 

beschouwen

– Binnen vervoerwijzekeuze wel nested logit geschat met 

supernests (gemotoriseerd, OV, ongemotoriseerd)
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Schatting van RUM modellen

• Schatting betekent het vinden van de optimale modelcoëfficiënten 

(ββββ’s)

• Gaat via de methode van de maximale aannemelijkheid (maximum 

likelihood=ML)

• In de schatting voor spm VLA gebruiken we de data uit OVG en 

OWoWi

• ML betekent dat we de kans dat het model deze data heeft 

gegenereerd zo hoog mogelijk maken

40

Specificatieonderzoek

• Betekent hier het zoeken naar de beste specificatie van de 

nutsfuncties;

– Welke variabelen moeten worden opgenomen?

– Continue, klassen, lineair, logaritmisch, …?

• Hierbij kijken we naar hoogste (log)likelihood waarde (LR test, 

pseudo R2)

• We kijken ook of het teken en de grootte van de coëfficiënt juist 

zijn, en naar elasticiteiten en reistijdwaarderingen

• We kijken ook naar de standaardfouten (t-waarden) van de 

geschatte coëfficiënten
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Voorbeeld schatting: MD model weekdagen
File model_40.F12 model_40.F12 model_40.F12 model_40.F12 model_41.F12 model_41.F12

Title MD Commuting44 MD Zakelijk MD Educatie MD SocRecrMD owowi boodschappen MD owowi shoppen

Converged TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

Observations 2175 335 282 1294 6468 1936

Final log (L) -15191.3 -2363.6 -2118.9 -8152.5 -36916.9 -13746.6

D.O.F. 25 19 20 26 21 24

Rho²(0) 0.31 0.302 0.259 0.377 0.436 0.298

Rho²(c) -0.022 -0.302 -0.617 -0.035 0.178 -0.051

Estimated 07-May-14 07-May-14 07-May-14 07-May-14 09-May-14 15-May-14

Scaling 1 1 1 1 1 1

CD 0.3620  ( 1.0) 0.1638  ( 0.3) -6.712  (-5.5) 0.2719  ( 0.9) 2.186  (22.3) 0.03423  ( 0.1)

CP -2.500  (-5.1) -0.6824  (-0.9) -5.356  (-5.9) -1.703  (-4.9) -1.857 (-16.0) -1.016  (-3.7)

TRN -0.7303  (-1.4) -1.026  (-0.9) -2.176  (-2.4) -3.574  (-1.9) -8.341  (-4.0) -1.405  (-1.4)

BTM -1.817  (-3.2) -1.863  (-1.7) -2.636  (-3.7) -2.290  (-4.3) -4.009  (-9.3) -1.804  (-4.1)

CY 1.189  ( 3.4) -1.042  (-1.1) -1.728  (-2.7) -0.1203  (-0.4) -0.5988  (-5.5) -2.786  (-8.2)

INTRA_CD 0.8494  ( 5.3) 1.611  ( 5.4) -1.372 (-19.8)

INTRA_CP 0.9171  ( 1.7) 0.6377  ( 2.1) 0.4813  ( 3.4) 0.5071  ( 1.8)

INTRA_TRN 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

INTRA_BTM 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*) 0     (*)

INTRA_CY -1.518  (-2.0) 1.028  ( 5.4) 0.3743  ( 3.6) 1.641  ( 4.5)

INTRA_WLK 1.142  ( 3.9) -1.166  (-1.7) 1.363  ( 6.2) 1.138  (15.1) 0.7993  ( 3.2)

NB_CD 0.7933  ( 3.5) 0.5846  ( 3.2)

NB_CY -0.6836  (-2.3)

NB_BTM -1.411  (-3.0)

NB_WLK -1.630  (-3.6) -0.5761  (-2.0)

B_timCD -0.02828 (-16.3) -0.02720  (-5.1) -0.03827  (-4.8) -0.05831 (-15.0) -0.00381  (-1.0)

B_timCP -0.06230 (-14.0) -0.08485  (-5.8) -0.07189  (-7.8) -0.09160 (-21.8) -0.1183 (-46.2) -0.08071 (-33.2)

B_timTRN -0.00600  (-4.7) -0.00664  (-2.1) -0.01452  (-7.1) -0.01731  (-2.5) -0.00654  (-1.1) -0.00568  (-1.8)

B_timBTM -0.01081  (-7.8) -0.01122  (-3.2) -0.01247  (-9.3) -0.01179  (-7.6) -0.01523  (-4.5) -0.00594  (-3.7)

B_timCYC -0.04537 (-21.9) -0.04180  (-6.2) -0.05122 (-10.3) -0.05079 (-17.9) -0.08235 (-34.4) -0.02063  (-9.6)

B_timWLK -0.03050  (-7.6) -0.02047  (-2.8) -0.08644  (-5.4) -0.02978 (-10.1) -0.04137 (-35.0) -0.04061 (-11.4)

B_logcost -3.408 (-17.3) -5.752  (-4.7) -1.196  (-3.9) -1.436 (-10.1) -1.804  (-3.0) -3.171 (-22.4)

log_gcost -3.563 (-136.2

CD_0cars -2.959  (-3.6) -2.780  (-7.4) -2.456  (-3.3)

CD_2pcars 1.503  ( 6.7) 1.322  ( 4.0) 2.652  ( 2.7) 1.191  ( 6.9) 0.9041  (14.7) 0.4813  ( 5.0)

B_park -0.3790  (-3.7) -0.5453  (-3.5)

.........

42

Voorbeeld schatting: MD model weekdagen
File model_40.F12 model_40.F12 model_40.F12 model_40.F12 model_41.F12 model_41.F12

Title MD Commuting44 MD Zakelijk MD Educatie MD SocRecrMD owowi boodschappen MD owowi shoppen

.........

CD_occu1 5.150  ( 3.3)

CD_occu2 5.124  ( 2.8)

CD_occu3 -2.132  (-6.9)

CD_occu4 2.716  ( 2.2)

CP_fem 1.630  ( 8.4)

CP_occu1 2.908  ( 2.3)

CP_occu4 2.189  ( 2.4)

BTM_0cars 1.537  ( 3.7)

BTM_fem 1.425  ( 3.9) 1.896  ( 2.3)

BTM_ink1 1.341  ( 2.0)

BTM_occu1 -3.110  (-3.7) -2.058  (-4.1)

BTM_occu2 0.9986  ( 3.0)

BTM_occu4 1.134  ( 3.4)

CYC_fem 1.885  ( 2.7)

CYC_occu2 3.269  ( 4.4)

CYC_std56 0.9663  ( 4.5)

CYC_std6 -0.8770  (-2.0)

WLK_fem 1.182  ( 4.3)

WLK_occu4 1.719  ( 2.2)

WLK_std56 0.7377  ( 3.7)

Sizecafe 3.147  (20.5)

SizeEduH 1.000     (*)

Sizemusea 3.701  (20.9)

SizePop -1.610 (-20.2) -0.6465  (-3.4) 1.000     (*)

Sizewindg 1.000     (*)

Sizewinlt 1.000     (*)

SizeWork 1.000     (*) 1.000     (*)

thetacar 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*)

thetadum 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*)

thetalv 0.6732  (10.6) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*)

thetamode 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*) 1.000     (*)

thetaov 1.000     (*) 0.6352  ( 4.0) 1.000     (*)

thetasupm 0.5769  ( 9.2) 0.7830  (22.1)
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Personenmodel
Ynte Vanderhoydonc en Kurt Verlinden

44

Structuur modelinstrumentarium

Netwerkmodel

Personenmodel

MIG4

Vrachtmodel

RekenProcessor

Citilabs Voyager

PTV Visum
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Algemene principes

• Agent-gebaseerd vraagmodel

– Elk individu wordt als agent gemodelleerd

– Opname van ruimtelijke en verplaatsingskenmerken

– Opname van persoonskenmerken

• Leeftijd, geslacht

• Relatiestatus, persoonsstatus 

• Diploma, rijbewijs, auto beschikbaar

– Opname gezinskenmerken

• Omvang en type gezin

• Gezinsinkomen, aantal particuliere wagens, aantal bedrijfswagens

46

Nomenklatuur

• 4G-Vraagmodel is een complex geheel met een boel modellen en 

data en organisatie en ...

• Correcte en consistente naamgeving is essentieel

• Deelprocessen in vraagmodel

– Toergeneratie en nevenactiviteiten: TF en NTF-model

– Tijdstipkeuze: T-model

– (Neven)Bestemmingskeuze: D en ND-model

– Vervoerwijzekeuze: M-model
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Nomenklatuur

• Deelprocessen naar dimensies

– Onderscheidt verplaatsingsmotieven voor volwassenen en 

kinderen

• Werk, zakelijk, shop, winkel, recreatie, overige en werk-

gebonden neventoers

– Modelleert volledig etmaal van week-werk/schooldag

• Tijd verdeeld over 24 aparte uren

– Bestemmingen gedetailleerd volgens opgegeven zonering

• Breedvoerig of beperkt, grootschalig of hoog-precies

– Klassieke vervoerwijzen opgenomen

• Auto als bestuurder, auto als passagier, trein, bus/tram/metro, 

(e)fiets en te voet, met combi P+R

48

Nomenklatuur

• Personenmodel is een complex geheel van keuzemodellen, data, 

organisatie, ...

• Correcte en consistente naamgeving is essentieel

Toer met hoofdmotief 

WERK met tijdstip heen 

om 7 uur, terug om 16 

uur

Omvat 4 verplaatsingen 

en dus 2 neven-

activiteiten

Nevenactiviteit heen is 

EDUCATIE, neven-

activiteit terug is 

WINKELEN

Eén vervoerwijze auto 

voor de hele toer
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Agent-kenmerken

• PopSim levert een totale synthetische populatie

– Demografische kenmerken en historiek 

• In personenmodel: niet alles even relevant

• Populatie wordt getransformeerd naar PersoonDetails

– P-ID en Gezins-ID voor koppeling met populatiedatabank

– Geslacht en leeftijd

– Occupatie actief, gepensioneerd, student of overige

– Gezinstype alleenstaand, samenwonend zonder kinderen, 

eenoudergezin met kinderen, samenwonend met kinderen, 

overige

50

Agent-kenmerken 

• Populatie wordt getransformeerd naar PersoonDetails

– Diploma

– (Zone zodanig dat snelle koppeling met externe modeldata 

mogelijk is)

– Aantal wagens in gezin

– Aantal actieven in gezin

– Inkomensklasse van gezin

– Rijbewijs
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Agent-kenmerken

• Populatie wordt verrijkt met bijkomende attributen

– Autobeschikbaarheid

• Gebaseerd op geslacht, occupatie, leeftijd, gezinssituatie en 

aantal auto’s in gezin

– Beschikbaarheid eBike

• Gebaseerd op geslacht en leeftijd

– Bereidheid gebruik P+R

• Gebaseerd op geslacht en leeftijd

• Bijkomende attributen werken in op beschikbaarheid van 

alternatieven, niet op voorkeuren !

52

Praktische modelvoering

• Modelleren van volledig mobiliteitsgedrag van personen !

– Op niveau van gezin wordt elke 

gezinslid gesimuleerd naar aantal en 

type activeiten op een dag

– Binair TF en NTF-model dat de kansen 

berekend om hoofd- en neventoers te 

maken
Wie ? Wat ? En ook ?

Papa Werk Winkel

Mama Werk

Winkel

Recreatie

Zoon School Shop

Recreatie

Dochter School

Overige



19-11-2019

27

53

Praktische modelvoering

• Modelleren van volledig mobiliteitsgedrag van personen !

– Activiteiten worden gecombineerd en 

vervolgens een tijdstip heen én een 

duur gegeven

– T-model simuleert op basis van 

utiliteiten

Wie ? Wat ? En ook ?

Papa Werk Winkel

Mama Werk

Winkel

Recreatie

Zoon School Shop

Recreatie

Dochter School

Overige

Wie ? Wat ? En ook ? Uur heen ? Uur Terug ?

Papa Werk Winkel 7 18

Mama Werk 8 12

Winkel 13 14

Recreatie 20 23

Zoon School Shop 8 15

Recreatie 17 19

Dochter School 9 16

Overige 16 17

54

Praktische modelvoering

• Modelleren van volledig mobiliteitsgedrag van personen !

– Alle activiteiten worden een locatie 

buitenshuis gegeven

– D/ND-model simuleert bestemmings-

keuze op basis van bereikbaarheid, 

aantrekkelijkheid en eigen kenmerken

Wie ? Wat ? En ook ? Uur heen ? Uur Terug ?

Papa Werk Winkel 7 18

Mama Werk 8 12

Winkel 13 14

Recreatie 20 23

Zoon School Shop 8 15

Recreatie 17 19

Dochter School 9 16

Overige 16 17
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Praktische modelvoering

• Modelleren van volledig mobiliteitsgedrag van personen !

– Voor elke toer wordt een vervoerwijze 

gemodelleerd

– M-model op basis van reistijden en 

kosten, en eigen kenmerken

Wie ? Wat ? En ook ? Uur heen ? Uur Terug ?

Papa Werk Winkel 7 18

Mama Werk 8 12

Winkel 13 14

Recreatie 20 23

Zoon School Shop 8 15

Recreatie 17 19

Dochter School 9 16

Overige 16 17

Wie ? Wat ? En ook ? Uur heen ? Uur Terug ? Hoe ?

Papa Werk Winkel 7 18 Auto-bestuurder

Mama Werk 8 12 Fiets

Winkel 13 14 Fiets

Recreatie 20 23 Auto-bestuurder

Zoon School Shop 8 15 Fiets

Recreatie 17 19 Fiets

Dochter School 9 16 Bus

Overige 16 17 Te voet

56

Praktische modelvoering

• Modelleren van volledig mobiliteitsgedrag van personen !

– Resultaten van verkeersmodel bestaan 

uit lijsten van toers met alle mogelijke 

kenmerken

– Kunnen op breed scala manieren 

weergegeven worden

Wie ? Wat ? En ook ? Uur heen ? Uur Terug ?

Papa Werk Winkel 7 18

Mama Werk 8 12

Winkel 13 14

Recreatie 20 23

Zoon School Shop 8 15

Recreatie 17 19

Dochter School 9 16

Overige 16 17

Wie ? Wat ? En ook ? Uur heen ? Uur Terug ? Hoe ?

Papa Werk Winkel 7 18 Auto-bestuurder

Mama Werk 8 12 Fiets

Winkel 13 14 Fiets

Recreatie 20 23 Auto-bestuurder

Zoon School Shop 8 15 Fiets

Recreatie 17 19 Fiets

Dochter School 9 16 Bus

Overige 16 17 Te voet
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Praktische modelvoering

• Resultaten in honderd smaakjes

– Tabellen en grafieken

58

Praktische modelvoering

• Resultaten in honderd smaakjes

– Matrices
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Praktische modelvoering

• Resultaten in honderd smaakjes

– Toedelingen op netwerk

OV-Reizigers trams A’pen, etmaal

Belasting gemotoriseerd verkeer, HWN, OSP

60

Principe simulatie via MC 

• Volledige model is geïmplementeerd via simulatie

– Alle keuzemodellen leiden naar probabiliteiten voor gebruik van 

alternatieven

– Keuzes moeten vertalen naar ja/neen of een set discrete opties

– Relatieve kansen of martkaandelen worden niet gebruikt als 

gefragmenteerd resultaat op zich ...

– ... maar worden geloot naar discrete uitkomsten via Monte Carlo-

techniek

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

1 15.4 0.21438 12.0 0.21438 12.0

2 18.4 0.15882 8.9 0.37320 20.8

3 12.9 0.27527 15.4 0.64847 36.2

4 17.6 0.17204 9.6 0.82051 45.8

5 25.3 0.07966 4.4 0.90017 50.2

6 11.7 0.31037 17.3 1.21054 67.5

7 35.7 0.02816 1.6 1.23870 69.1

8 5.9 0.55433 30.9 1.79302 100.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Kans Cum. kans%
K

an
s

Alternatief
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Principe simulatie via MC

• Monte Carlo-techniek

– De utiliteiten van aparte alternatieven worden geschaald naar 

een genormaliseerde CDFn

– Een uniforme U(0,1) random trekking koppelt de agent dan aan 

één gekozen alternatief, alternatieven met grote utliteit hebben 

meeste kan

– Over grote groepen zullen de generieke uitkomsten nauwkeurig 

overeen komen met de gewenste en berekende marktaandelen

62

Simulatieruis

• Stochastiche aanpak introduceert willekeur

– Verwaarloosbaar over grootschalige generieke uitkomsten ...

– ... maar wél significant wanneer meer fijnschalig naar resultaten 

gekeken wordt

– Dit leidt naar ruis of onzekerheid in evaluaties wanneer het 

model geen onderscheid kan maken tussen kleine verschuivingen 

door scenario-maatregelen enerzijds en ruis anderzijds !
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Simulatieruis

• Standaard opname van random seeding

– Elke agent krijgt zijn eigen ‘vaste’ reeks aan random getallen

– Resultaten worden stabiel bij herhaling van de doorrekening

• Meerdere rekenslagen bij één doorrekening

– Standaard aanpak bij modellen met stochastische processen

– Uitkomsten worden dan uitgemiddeld over een set replicaties, en 

neigen naar convergentie bij een veelvoud aan replicaties

• Meestal weinig effectief en nuttig

– Bijzonder onhandig en reken-intensief

– Resultaat zelf is niet langer discreet maar uitgemiddeld !

– Inefficiënt in te passen in getrapte aanpak van 4G-modellen

64

Simulatieruis

• Meer geavanceerde techniek die zoekt naar ‘meest verwachte’ 

discrete uitkomst

– Intern per keuzemodel wordt automatisch een veelvoud van 

replicaties uitgevoerd, elke replicatie wordt even bewaard

– Verwachte uitkomst wordt als gefragmenteerd marktaandeel 

berekend 

– Uit alle beschikbare replicaties wordt één replicatie genomen die 

het meest lijkt op de berekende marktaandelen

• Pragmatisch worden uitkomsten van M-model niet discreet 

gebruikt

– Eenvoudig om de relatieve marktaandelen per toer te bewaren, 

dus die worden gebruikt, zonder risico op simulatieruis
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Verschillen met 3G-verkeersmodellen: methodologisch

• Vraagmodel voor personenmobiliteit heeft op alle vlakken een 

hogere sensitiviteit naar kenmerken die de gemodelleerde keuzes 

beïnvloeden

– Persoons- en gezinskenmerken opgenomen

– Individueel opgenomen in volledig gedesaggregeerde keuze-

formulering

• Sterk toegenomen verklarende en voorspellende waarde voor de 

keuzemodellen

– Laat toe om met preciezere impact-voorspellingen te komen

– Breder gamma aan maatregelen te evalueren

66

Verschillen met 3G-verkeersmodellen: methodologisch

• Onderbouwing van keuzes gebaseerd op bredere set aan 

kenmerken

• Minder uitgesproken koppeling tussen LOS en impact op 

mobiliteitsgedrag

– 3G-modellen verklaarden bijna volledig op wijzigingen in LOS

– 4G-modellen ‘dempen’ impact van LOS, of kaderen deze beter 

binnen doelgroepen

– Nog wel degelijke (hoge) gevoeligheden voor reistijden en –

kosten, maar deze boksen op tegen andere attributen
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Verschillen met 3G-verkeersmodellen: methodologisch

• Hogere eisen aan invoerdata op vlak van bevolking, activiteiten en 

instellingen

– Inherent hogere graad van beschikbaarheid van data

– Beschrijving van populatie in toekomst of in beleidscenario’s

• Lastiger om generieke uitspraken om te vormen

– In 3G-formulering kan 10% toename van bevolking eenvoudig 

ingeschoven worden

– In 4G-aanpak vereist dit vertaling naar individuele agenten met 

hun kenmerken !

• Noodzaak om data intern consistent te hebben !

– Beter nadenken over evoluties en scenario’s

• Toename van tewerkstelling van 7% vereist nadenken over 

wie precies werkzaam zal zijn

68

Verschillen met 3G-verkeersmodellen: toepassing

• Agent-gebaseerde aanpak laat toe om evaluaties beter te 

onderbouwen en uit te leggen

– Demografische verschuivingen zorgen voor gewijzigd 

mobiliteitsbeeld die niet gevat worden in geaggregeerde 

modelvoering !

– Verklaring voor verschuivingen in gedrag kunnen gekoppeld 

worden aan beschrijfbare kenmerken

– Mogelijkheden om impact en resultaten via story-telling te 

duiden

• Hoewel best complex worden ABM’s minder bekeken als 

black-box
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Verschillen met 3G-verkeersmodellen: toepassing - data

• Door elke agent/toer individueel te modelleren is het raamwerk 

beter geschikt om aanpassingen of uitbreidingen in te schuiven

– Een bijkomend kenmerk dat een bepaalde keuze beïnvloedt kan 

als eenvoudig attribuut aan de utiliteitsformulering toe gevoegd 

worden, net als in de agent-beschrijving

– Opent mogelijkheden die bij begin niet voorzien zijn

70

Verschillen met 3G-verkeersmodellen: performantie

• Vraagmodel voor personenmobiliteit versie 4.2.1 is niet per 

definitie omslachtiger of trager

– Door te focussen op individuele agenten en toers wordt de 

berekening tot de essentie herleid, dit voorkomt nutteloze 

berekeningen

– Toevoegen van kenmerken of functies maakt het systeem niet 

trager

• Wel worden hogere eisen gelegd aan toedelingen en 

kostenberekeningen

– Meervoudige uren, hogere nauwkeurigheid in voorstellen van 

reistijden
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Pauze
In K1.6 -> ontvangstruimte beneden.

72

Kalibratiemethodiek
Ynte Vanderhoydonc en Kurt Verlinden
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Structuur modelinstrumentarium

Netwerkmodel

Personenmodel

MIG4

Vrachtmodel

RekenProcessor

Citilabs Voyager

PTV Visum

74

Modelresultaten Waarnemingen

• per toer 

– verplaatsingsmotief

– herkomst + bestemming 

hoofd- en neventoers

– gekozen vervoerwijze

– tijdstip heen- en terugreis

– kenmerken van de agent

• gedetailleerde beschrijving van 

totale verplaatsingspatroon

– over alle agenten heen

– met alle informatie per toer

en agent

• modale split, triplengte:

- OVG

- stadsmonitor

- lokale enquêtes

• intensiteiten

- cordontellingen

- incidentele metingen
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Wat is kalibratie eigenlijk ?

• Alle onderdelen van vraagmodel tot toedelingen proberen een zo 

goed mogelijk beeld te simuleren van de mobiliteitspatronen

– Vertrekken van inzichten rond verplaatsingsgedrag en –keuzes 

onder diverse omstandigheden

– Geparametrizeerd op goed onderbouwde steekproeven

– Gebruiken nauwkeurige data rond bevolking, aanbod, ...

• Toch blijken synthetische resultaten niet altijd goed overeen te 

komen met lokale observaties

– Te weinig/te veel auto’s op foute tijdstippen

– Verkeerde aandelen in modale keuze of triplengteverdeling

– ...

76

Wat is kalibratie eigenlijk ?

• Diverse redene voor deze afwijkingen

– Afwijkend ‘lokaal’ gedrag, dus geen correcte beschrijving van 

mobiliteitskeuzes op basis van gemiddeld Vlaams gedrag

– Onvolledigheden in data, onnauwkeurigheden in beschrijving 

aanbod

– ...

• Kalibratie beoogt het instrument zodanig bij te sturen dat deze 

afwijkingen zo klein mogelijk worden

– Lokale aanpassing aan keuzegedrag

– Correctie van data

– ...
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Wat is kalibratie eigenlijk ?

• Bijsturing op juiste plaats in het instrument !

– Géén bijsturing van resultaten op zichzelf

– Fouten moeten niet ‘gemaskeerd’ worden, maar onderzocht op 

het hoe en waarom

• Correcties direct op de onderdelen die niet de gewenste resultaten 

opleveren

– Te veel auto’s: aanpassen attitude tegenover de modi in M-model

– Te korte triplengtes: aanpassen impact afstand en kosten in 

bestemmingskeuze

– ...

• Het gecorrigeerde model moet ‘uit zichzelf’ op de gewenste 

resultaten komen

78

4G-aanpak 

• Klassieke matrixkalibratie zet HB-patronen per mode en periode 

uit tegenover tellingen

– Dit leidt naar gekalibreerde HB-patronen ...

– ... maar mist in de 4G-aanpak eigenlijk de terugkoppeling naar 

volledige toers

– Enkel handig om de resultaten te corrigeren, dus geen structurele 

correctie mogelijk
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4G-aanpak 

• Nieuwe aanpak kalibreert op niveau van alle individuele toers 

– In plaats van het ‘probleem’ te verschuiven naar matrices ...

– ... wordt het vraagstuk geherformuleerd naar de indivudele toers 

zelf

– Op elke telling wordt gekeken welke toers er passeren

– Kalibratie kan dan de toers zelf ophogen dan wel verlagen

80

4G-aanpak

• Volledige interne toer-consistentie blijft behouden als object van 

de kalibratie

– Vraagstuk kan dan geherformuleerd worden

• Reeks onbekenden X

• Elke toer apart is één onbekende Xi

• Reeks condities C

• Elke observatie Ct verzamelt onbekenden X 1…k naar een 

doelwaarde Tt

Telling*k

Productie*p,m,t

Attractie*a,m,t

...

Telling* - Flow ≈ 0

Prod* - Vertr ≈ 0

Attr* - Aank ≈ 0

...

∑ σ.Xr = Flowk

∑ Xi = Vertrekkenp,m,t

∑ Xj = Aankomstena,m,t

...
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Toergebaseerde kalibratie

• Optimalisatieproces weegt alle betrokken toers op zo goed 

mogelijk bij alle condities aan te sluiten

– Elke toer of onbekende Xi krijgt basis-gewicht van 1

– Aparte onbekenden dragen bij tot oplossing door hun gewicht te 

verhogen of te verlagen

• Gekalibreerd gewicht groter dan 1 betekent dat de toer een 

groter belang moet hebben om tegemoet te komen aan de 

passerende condities

• En vice versa 

• Kalibratieresultaat is een set van gekalibreerde gewichten

82

Toergebaseerde kalibratie

• Toepassing voor spm Vlaanderen v4.2.1

– 9 mio toers voor auto-kalibratie staan voor 10.5 mio auto-

verplaatsingen, voor 2.2 mio toers wordt een screen gepasseerd, 

4600 bruikbare screens weerhouden

– 9 mio toers voor OV-kalibratie staan voor 1.8 mio OV-

verplaatsingen, voor 5.2 mio toers wordt een screen gepasseerd, 

21000 bruikbare screens weerhouden
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Toergebaseerde kalibratie

• Inschuiven van screenlines als combinatie van telpunten

– Een reeks van telpunten vormt een ‘tel-scherm’, dit kan zowel in 

ruimte als in tijd

– Verkleinen van onzekerheid over gevolgde route of precieze 

tijdstip !

84

Toergebaseerde kalibratie

• Toepassing voor spm Vlaanderen v4.2.1

– Overzicht verdeling gewichten
2205247 tours als onbekende met gewicht 1 aangereikt aan de optimizer waarvan 1995342 in studiegebied

   Gemiddeld gekalibreerd gewicht (totaal/STGB/B): 1.016 1.026 1.075

   Mediaan gewicht (totaal/STGB/B): 0.969 0.983 0.821

      Kwartiel 25% (totaal/STGB/B): 0.396 0.403 0.331

      Kwartiel 75% (totaal/STGB/b): 1.72 1.757 1.603

   Standaardafwijking (totaal/STGB/B): 0.467 0.48 1.789

      % binnen 1 standaardafwijking (totaal/STGB/B): 84.3 84.7 97.8

      % binnen 2 standaardafwijkingen (totaal/STGB/B): 97.4 97.4 98.9

      % binnen 3 standaardafwijkingen  (totaal/STGB/B): 98.9 98.9 99.3

      % buiten 3 standaardafwijkingen (totaal/STGB/B): 1.1 1.1 0.7

   Skewness (totaal/STGB/B): 17.446 17.672 25.254

   Kurtosis (totaal/STGB/B): 1286.396 1271.835 1055.241
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Correctie op basis van aangepaste gewichten 

• Gekalibreerd resultaat is niet direct te gebruiken in 4G-vraagmodel

– Geeft bijsturing aan bestaande toer-patronen, maar kan niet 

flexibel toegepast worden op nieuwe toer-patronen

• Vertalen van uitgevoerde correcties naar bijsturingen binnen het 

vraagmodel

– Correctie-factoren direct toegepast op verschillende util-

formuleringen in de deelmodellen

– Alternatieven worden meer of minder aantrekkelijk gemaakt voor 

bepaalde omstandigheden

– Mogelijke correcties op TF, T, D en M

86

Correctie op basis van aangepaste gewichten 

• Uitzoeken van structurele afwijkingen in de gewichten binnen 

reeks aan dimensies

– Bijvoorbeeld: alle gewichten voor auto in uur 08 vanuit regio 

A’pen voor motief Werk wijken met 1,3 significant af van 1 met 

lage deviatie

– Structurele bijsturing mogelijk in keuzemodellen voor T of D of M

• Procedure zoekt naar deze structurele afwijkingen

– Bepalen wat signficant afwijkt, en of het aantal observaties 

voldoende groot is

– Zoekt naar deelmodel waarbinnen de kleinste aanpassing nodig is 

om meeste resultaat te boeken
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Bijkomende lokale gebiedstuning

• Nood aan bijkomende tuning of aflijning van lokale resultaten van 

vraagmodel

– Stadsmonitors, lokale enquêtes, incidentele metingen

– Observaties typisch gericht op modale verdeling

• Principe van correctie identiek gebruiken

– Inschuiven factoren enkel in vervoerwijzekeuze

88

Netwerkmodel
Joris Liebens en Pieter Van Houwe
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Structuur modelinstrumentarium

Netwerkmodel

Personenmodel

MIG4

Vrachtmodel

RekenProcessor

Citilabs Voyager

PTV Visum

90

Verschillen tussen verschillende modellen

• Rvm

– meest geavanceerde toedelingstechniek

• SPM VLA

– verliestijden aan kruispunten minder gedetailleerd omwille van 

rekentijd
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Netwerkmodel

• Netwerkmodel zorgt voor alle toepassingen waar Visum voor 

aangeroepen moet worden

– Voorbereiden netwerken

– Uitvoeren skims

– Uitvoeren toedelingen

– Opmaken padenbestanden voor kalibratie

– Kalibraties (Vracht)

– Netwerkrapportage

• Opgemaakt in VB2010

92

Netwerkmodel

• Voorbereiding netwerk:

– Capaciteit en snelheid in functie van wegtype, verkeersfunctie en 

urbanisatiegraad

– Wegfunctie: 

• Initieel o.b.v linktype

• Nadien eventueel aangepast o.b.v. terreinkennis of Google 

Maps, Bing Maps, ViaMichelin, ...
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Netwerk

– Urbanisatie

• Niet enkel naar eigen zone gekeken, maar ook naar omgeving

• Naburige zones worden meegenomen 

– Tot max 3 km

– Enkel indien bevolkingsdichtheid hoger was
Bevolkingsdichthe

id

(Inwoners/ha)

Urbanisatiegraad

< 3 1

3 - 7,5 2

7,5 - 13 3

13 - 20 4

20 - 40 5

40 - 80 6

> 80 7

94

Netwerk

• Bv. Capaciteit en snelheid (V0) 2x1-weg

1 2 3 4 5 6 7

1 880 850 820 790 760 730 700

2 1020 990 960 930 900 870 840

3 1160 1130 1100 1070 1040 1010 980

4 1300 1270 1240 1210 1180 1150 1120

5 1440 1410 1380 1350 1320 1290 1260

6 1580 1550 1520 1490 1460 1430 1400

7 1720 1690 1660 1630 1600 1570 1540

V
e

rk
e

e
rs

fu
n

ct
ie

Urbanisatie
Capaciteit LT 5 en 6

1 2 3 4 5 6 7

1 50 45 40 35 30 25 20

2 55 50 45 40 35 30 25

3 60 55 50 45 40 35 30

4 65 60 55 50 45 40 35

5 70 65 60 55 50 45 40

6 75 70 65 60 55 50 45

7 80 75 70 65 60 55 50

Urbanisatie

V
e

rk
e

e
rs

fu
n

ct
ie

V0 LT 5 en 6

Dubbel/1 RS



19-11-2019

48

95

Netwerkmodel

• Toedeling auto- en vrachtverkeer

– Voor de skims

• ‘Snelle’ toedeling 

• Minder gedetailleerd; enkel blocking back op het einde

>> doel is om kosten goed te krijgen

– Voor de eindtoedelingen 

• Gedetailleerde ICA-toedeling (Intersection Capacity Analysis)

• Capaciteiten kruispunten veel accurater ingeschat

• Blocking Back wordt mee in rekening gebracht tijdens 

toedeling

>> doel is om toedelingsbeeld goed te krijgen

96

Netwerkmodel

• Twee belangrijke, nieuwe technieken: Blocking Back en 

dynamische tijdscomponent (QVT)

• Blocking Back

– Verkeer wordt tegengehouden aan bottleneck

– Stroomafwaarts enkel dat verkeer dat erdoor is geraakt

– Stroomopwaarts fileopbouw

• QVT

– In rekening brengen van verkeer dat er niet is door geraakt
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Netwerkmodel: Blocking Back

Cap:3000 pae/u Cap:3000 pae/u

Cap:2000 pae/u

2000 pae/u

2000 pae/u

3000 pae/uUur 6

98

Netwerkmodel: Blocking Back

Uur 6 2000 pae/u

2000 pae/u

3000 pae/u

Vol Demand : 2000 pae/u

Vol : 2000 pae/u

Vol Demand : 2000 pae/u

Vol : 2000 pae/u

Vol Demand : 4000 pae/u

Vol : 3000 pae/u

SLA’s, paden voor kalibratie 

en uitsnedematrices o.b.v. 

Vol Demand!
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Netwerkmodel: QVT

Cap:3000 pae/u Cap:3000 pae/u

Cap:2000 pae/u

1000 pae/u?

Cap:2000 pae/u

Uur 7

100

Netwerkmodel

• Blocking Back en QVT

– Geven een betere benadering van de werkelijkheid

– Maar: nog steeds geen dynamische (micro)simulatie (bv. geen 

filegolven)

– Vereisen dat verschillende uren achter elkaar worden 

doorgerekend

– Vragen een gedetailleerdere definiëring van netwerk EN 

scenario’s
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Netwerkmodel

toedeling

I/C

Blocking Back

102

Netwerkmodel

• Voorbeeldfiguren SLA

Verschillenplot SLA
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Netwerkmodel

• Openbaar vervoer: Timetable based OV

– Exacte dienstregeling met correcte overstaptijden en 

aansluitingsmogelijkheden

– Zowel Trein, Tram, Metro en Bus

– Op basis van BLTAC-data (of GTFS)

104
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Netwerkmodel

• In VISUM worden de relevante routes tussen twee zones bepaald 

rekening houdend met o.a.

– In-voertuig-tijd, overstaptijd, voor-en natransporttijd

– Maximaal 3 overstappen

– Reistijd t.o.v. reistijd beste verbinding

• Dit geeft set aan mogelijke routes die geëxporteerd worden uit 

VISUM

106

Netwerkmodel

• De verschillende routes dienen met elkaar gecombineerd te 

worden om tot 1 “reistijd” te komen voor een bepaalde IJ-relatie

• Rooftopping-methodiek
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Netwerkmodel

• Voorbeeldfiguren toedeling OV

toedeling

SLA

Intensiteiten Tram 

en bus gescheiden

108

Netwerkmodel

• Netwerkrapportage: automatisch opmaken van figuren

– Definiëren welke figuren 

• Toedelingen

• Verschillenplots

• Verzadiging

• …

– Zoom(s) selecteren

>> Figuren worden automatisch opgemaakt
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Vragen?

110

Lunchtime
In K1.6 -> ontvangstruimte beneden.
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Regionale verkeersmodellen
Ynte Vanderhoydonc en Jan Decoster

112

Overzicht verkeersmodellen

Strategisch personenmodel (spm) Vlaanderen

Regionale verkeersmodellen (rvm)

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen (svrm)

Netwerkmodel

Personenmodel

MIG4

Vrachtmodel

RekenProcessor

Citilabs Voyager

PTV Visum
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Welke rvm’s zijn er?

Antwerpen

Vlaamse Rand

Leuven

Mechelen

Limburg

• Kempen

• Aalst

• Waasland

• Gent

• West-Vlaanderen

114
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Welke rvm’s zijn er?

Antwerpen, Brussel en Gent grote impact op rekentijden

Hoe dichter bij de grote steden, hoe kleiner het rvm qua 
studiegebied

Verderaf grotere rvm’s (WVL, LIM)

Maar: detaillering in studiegebied is identiek over alle 
rvm!

West-Vlaanderen is groter gebied, maar zelfde detailgraad 
als vb. Mechelen…

116

Opmaak van verkeersmodellen

• Komt neer op afleiden van een instantie van het 4G-raamwerk

• Afgeleid verkeersmodel: extractie uit 4G-raamwerk 

• Onzekerheden bestemmingskeuzeproces

– Langere-termijnkeuzes bij één modelinstrument leggen

– Verkeersmodellen met meer lokale detaillering linken aan 

verkeersmodel op hoger niveau 
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Opmaak van verkeersmodellen

• Verkeersmodel op hoger niveau

– Sturende rol voor een reeks mobiliteitskeuzes 

– Vb: Spm Vlaanderen: grootschalige patronen rond herkomst en 

bestemming 

in volgend instrument niet meer expliciet gemodelleerd 

• Verkeersmodellen op een lager niveau 

– overnemen patronen  

– Meer gedetailleerde keuzes rond vervoerwijze of routes

• Bv. spm VLA sturend verkeersmodel voor volgend rvm ANT

118

• Volgend instrument (zoals rvm’s)

– (Neven)Toergeneratie

– Tijdstipkeuze

– Bestemmingskeuze

– Vervoerwijzekeuze

– routekeuze

Volgend instrument

• Sturend instrument: VLA 

- (Neven)Toergeneratie

- Tijdstipkeuze

- Bestemmingskeuze

- Vervoerwijzekeuze

- routekeuze
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Proces afleiden volgende instantie van 4G-raamwerk

Masternetwerk

Bijkomende data 

(Toekomstinfra, OV data)

Verkeersstromen sturend 

instrument (RSL,PDT, 

Vracht)

Zonering afgeleid 

verkeersmodel

Volledige Biblio van 

het afgeleid 

verkeersmodel

Automatisch proces

120

Proces afleiden volgend instrument

1. Zonering: 

• Banden definiëren in masterzonering (9.929 zones)

• Band 1 = Studiegebied 

• Band 2 = Invloedsgebied

• Banden 3-5 = Buitengebied 

• Definitie wordt gedeeltelijk bepaald door ruimtelijke factoren
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Proces afleiden volgend instrument

1
2

3
4

5 Ruimtelijke begrenzingen:

- Grenzen studiegebied

- Afhankelijk van de band: 
grenzen (deel)gemeente, 
arrondissementen

- Fysische barrières (bv. 
rivieren)

- Grenzen van de mazen van 
het wegennet

- Ligging OV-assen

- …

122

Proces afleiden volgend instrument

1. Zonering: 

• Automatisch proces dat 9.929 zonering aggregeert

• In studiegebied en invloedsgebied geen aggregatie

• In buitengebieden aggregatie op basis van objectieve 

criteria

 vb. som bevolking + tewerkstelling*2 < 3000

 Aantal “harde” randvoorwaarden

band 3 : deelgemeentegrenzen

Band 4 : gemeentegrenzen

Band 5 : arrondissementsgrenzen
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124

Proces afleiden volgend instrument

2. Netwerk: 

• Masternetwerk wordt minder gedetailleerd in 

buitengebieden

• Banden bepalen toegepaste regels

• Studiegebied en invloedsgebied = geen aanpassingen

• Band 3 : geen kruispuntmodellering

• Band 4 : geen kruispuntmodellering ,geen lokale wegen

• Band 5 : geen kruispuntmodellering , geen lokale of 

gewestwegen meer

• Wel steeds een minimum aan wegen overgehouden om 

verplaatsingen binnen buitengebied logische routes te geven
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Masternetwerk

126

Afgeleid netwerk
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Afleiden rvm

Volledige Biblio van het 

afgeleid verkeersmodel

Run huidige toestand 2017

Run toekomst 2030

128

Proces doorrekening rvm huidige toestand

Synthetische run

LOSMod

2013

Kalibratie auto

Correctie auto

run na auto/OV correctie Kalibratie vracht
Gecorrigeerde run 

Huidige toestand

Gebieds-

tuning
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Proces doorrekening rvm toekomstscenario

Synthetische run

LOSMod

2030

Gecorrigeerde run 

Toekomstscenario

Correctie 

auto/OV

Correctie 

vracht

Gebiedstuning

Aangereikt uit run huidige toestand

130

Gebiedstuning

• Gebiedstuning:

– Verplaatsingen binnen gemeenten zelf kalibreren

– O.b.v. stadsmonitor

– Motief werk (enkel > 16j bevraagd)

– Alleen gebruikt als dataset ruim genoeg was
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LosMod’s

• = Level of service Modifications

• = Aanpassen reistijden en reisafstanden voor verplaatsingen 

gerelateerd aan buitengebieden (band 3,4,5)

• Sturend model ( in casu spm Vlaanderen) heeft fijnere zonering en 

netwerk in buitengebied van rvm

• LOS berekening zal dan ook gedetailleerder gebeuren in spm

Vlaanderen

• LOS binnen eigen studiegebied zullen nauwkeuriger gemodelleerd 

worden in eigen rvm omwille van fijnere zonering

• Elke keer als er kosten opgemaakt worden naar buitengebied in 

rvm worden deze aangepast met deze LOS-mod correctie

132

Synthetische run

• Iteratief proces

• Enkel vervoerwijzekeuze (volgend instrument)

• Basismatrix toedelen – kosten opmaken – vervoerwijzekeuze

• Resultaat na elke run: nieuw toerbestand met volledige 

beschrijving van de resultaten
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Maximale afstemming tussen spm en rvm’s

– Omwille van LOS-Mod is de reistijd tussen Antwerpen en Brussel 

hetzelfde in rvm Vlaamse rand, rvm Antwerpen, rvm Lim of rvm

West-Vlaanderen

– Toergeneratie, tijdstipkeuze en bestemmingskeuze worden 

overgenomen uit spm Vlaanderen

– => Verplaatsingspatronen zijn hetzelfde in alle rvm’s

134

Opmaak van verkeersmodellen

• Voordelen 

– Stabielere resultaten rond herkomst en bestemming

– Consistentie tussen verkeersmodellen

– Snellere rekentijden

– Gedetailleerdere kruispuntmodelleringen
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Toepassingsmogelijkheden

Strategische personenmodellen

Joris Liebens

136

Overzicht toepassingsmogelijkheden svm versie 4.2.1

• Toepassingen strategisch personenmodel Vlaanderen

• Toepassingen regionale verkeersmodellen

• Overzicht voornaamste resultaten:

– Toedelingsresultaten

– RSL-viewer: niet-toedelingsgebonden resultaten

• Voorbeelden

• Wat kunnen we (nog) niet?
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Toepassingen strategisch personenmodel Vlaanderen

• (Netwerk)evaluaties op regionaal niveau

– OWV, R11Bis, R0, …

• Dankzij agent-gebaseerde aanpak en modellering

bestemmingskeuze:

– Analyse scenario’s wegenheffing met uitgebreide

differentiatiemogelijkheden

– Impact vergrijzing, emancipatie, gezinsverdunning

– Ruimtelijke verdichting

– …

138

Toepassingen regionale verkeersmodellen

• Netwerkevaluaties op regionaal niveau

– OWV, R11Bis, R0, …

• Netwerkevaluaties op lokaal niveau

– R16, N60, circulatieschema’s stadscentra, downsizing gewestwegen, …

• OV-potentieel

– Vertramming bustrajecten, trajectkeuze ontsluitende lijnen, 

haltelocaties, avondnetten, sluiting stations, …

• Evaluatie parkeerregimes met tariefzetting, P+R-locaties (incl. 

capaciteitsanalyse), …

• Planning grootschalige projecten

– Uplace, voetbalstadions, havenuitbreidingen, …

• Ondersteuning MER- en MKBA-studies
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Toedelingsresultaten

toedeling

I/C

140

Toedelingsresultaten

Verschillenplot

SLA
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RSL-viewer (resultaatsviewer)

• Voor rapportage waarbij geen netwerkvisualisatie is vereist

• Rapportagemogelijkheden sterk toegenomen sinds 3de generatie

• Het bos en de bomen  belang van goede vraagdefinitie

142

RSL-viewer: tabellen

(vb. verdeling toers volgens motief en modus)
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RSL-viewer: tabellen

(vb. autobezit volgens gezinskenmerken)

144

RSL-viewer: tabellen

(vb. resultaten conform OVG-definieties)
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RSL-viewer: matrices

• Overzicht via RSL-viewer:

– Werkt ook voor aggregaties

• Volledige matrix als resultaat

tonen (via figuur) heeft geen

meerwaarde

• Matrix bestand openen en

inkijken  matrixviewer

146

RSL-viewer: grafieken & figuren
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RSL-viewer: grafieken & figuren

148

RSL-viewer: grafieken & figuren
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RSL-viewer (resultaatsviewer)

• Beschikbare gegevens:

– Persoonskenmerken

– Gezinskenmerken

– Toers en verplaatsingen per agent:

• Modus

• Motief

• Herkomst, Bestemming

• Aggregeerbaar:

– In tijd (uren => dagdelen, dagtotaal)

– Ruimte (aggregatie naar keuze)

150

Voorbeelden: Mobiliteitsplan Vlaanderen

• Scenario’s: voorbeelden

– Ruimtelijke verdichting

• Stimuleren verhuisbewegingen naar cat.1/2/3-locaties

– Autobezit

• Stimulering vermindering autobezit

• Aanzet vermindering salariswagens
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Voorbeelden: ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen

• Scenario’s: voorbeelden

– Aanbod individueel verkeer

• Uitbreiding aanbod met ITS-optimalisatie

• Beperkte heffing voor personenvervoer

• Verhoogde penetratie electrische ondersteuning fiets

– Optimalisaties vracht op spoor en waterwegen

– Aanbod collectief openbaar vervoer

• Graduele optimalisatie kwaliteit van OV-verbinding, 

afhankelijk van type relatie tussen gebieden

• Versterkte treinkwaliteit tussen vervoerregio’s (gepercipieerde

kwaliteit)

152

Voorbeelden: Mobiliteitsplan Vlaanderen

• Resultaten

– Stagnering verplaatsingen tegen 2030 door vergrijzingsgolf

– Sterk positieve impact van wegenheffing op verkeersafwikkeling
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Voorbeelden: Zelfrijdende auto’s

• Aannames

– Worst case scenario: reistijdwaardering = 0

– Uitgangssituatie 2013

– Bescheiden aanpassing (8% van wagenpark is zelfrijdend)

– Verdeeld o.b.v. inkomen

• Rijkere mensen zijn vaker “early adopters”

– Capaciteit zelfde als uitgangssituatie

– Agenten krijgen keuze ZRA i.p.v. bestuurder opgelegd

– Kosten blijven gelijk

153

154

Voorbeelden: Zelfrijdende auto’s

Auto’s in inkomensklasses

Inkomensklasse ref  ZRA  Agents Agents met ZRA 

0-1000 € - -  231 153 0 

1000-2000 € - 1%  2 298 318 2 2865 

2000-3000 € - 5%  2 226 902 111 343 

3000-4000 € - 10%  1 544 028 154 275 

4000-5000 € - 20%  653 655 130 989 

5000+ € - 40%  383 057 152 661 

Totaal 0% 7.8%  7 337 113 572 133 

 

154
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Voorbeelden: Zelfrijdende auto’s

Scenario met en zonder ZRA

155

156

Voorbeelden: Zelfrijdende auto’s

Scenario met en zonder ZRA

156
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Voorbeelden: Zelfrijdende auto’s

Conclusies

• Eenvoudige tests met ZRA snel in te bouwen in spm Vlaanderen

• 7.8% ZRA leidt tot 1.7% extra gereden kilometers

157

158

Wat kunnen we (nog) niet?

• Uitspraken over wegcategorieën van de laagste orde

• Dynamische toedeling (o.a. omwille van rekentijden)

• Andere dagen dan een gemiddelde werkweekdag

• Fiets- en voetgangerstoedelingen
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Strategisch vrachtmodel 

Vlaanderen versie 4.2.1
Dana Borremans, Ynte Vanderhoydonc, Gerard de 
Jong en Pieter Van Houwe

160

Structuur modelinstrumentarium

Netwerkmodel

Personenmodel

MIG4

Vrachtmodel

RekenProcessor

Citilabs Voyager

PTV Visum
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Strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 4.2.1 

• Brengt goederenstromen op een gemiddelde werkdag door 

Vlaanderen in kaart  - > op jaar- en dagbasis

• Huidige situatie - basisjaar 2010

• Scenario 2017

• Toekomstjaar 2030

162

4 bouwstenen

• Invoergegevens aan vraag- en aanbodzijde voor de basistoestand 

(2010) 

– SDG’s, economische indicatoren 

– Verkeerstellingen, netwerken, zonering

– Geobserveerde goederenstromen

• Invoergegevens aan vraag- en aanbodzijde voor één of meerdere 

toekomstscenario’s (2030)

– SDG’s, economische indicatoren, netwerken

• Modelinstrumentarium

• Parameters voor de verschillende deelmodellen
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Goederencategorieën

NST Beschrijving NST Beschrijving

1 Landbouwproducten 11 Machines

2 Kolen, ruwe petroleum en gas 12 Transportgoederen

3 Ertsen 13 Meubelen en andere gefabriceerde goederen

4 Voeding, drank en tabak 14 Secundaire ruwe materialen

5 Textiel 15 Post

6 Hout en afgeleide producten 16 Materiaal voor transport van goederen

7 Geraffineerd petroleum, cokes 17 Verhuisgoederen

8 Chemicaliën en afgeleide producten 18 Gegroepeerde goederen

9 Niet-metalen minerale producten 19 Onbekend

10 Metalen 20 Andere 

Beschrijving NST-klassen

164

Dataverzameling en –verwerking
Svrm VLA

Ynte Vanderhoydonc
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Bouwsteen 1: basisgegevens basistoestand 2010

Zonering

• Eerste deelmodules: 48 zones binnen België

– Zeehavens apart (LO en RO in Antwerpen ook apart)

166

Zonering binnenland

• Alle andere stappen: 531 zones
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Zonering buitenland

• 94 zones

– Rotterdam apart 

168

Netwerk

• Netwerk afgeleid van masternetwerk (2017 en 2030)

– Weg

– Spoor

– Binnenvaart: 

• Onderscheid kanalen voor

300, 600, 1350, 2000, 4500 en 9000 ton-schepen
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Netwerk: wegtransport

170

Netwerk: spoorvervoer
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Netwerk: binnenvaart

172

Geobserveerde goederenstromen 2010: dataleveranciers

gegevensverwerking !

• Wegvervoer

– FOD Economie, ADSEI

– Eurostat

• Spoor

– Infrabel

– NMBS-Logistics (nu Lineas)

• Binnenvaart

– Waterwegen en Zeekanaal NV en Nv De Scheepvaart (nu Vlaamse 

Waterweg)

– Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Nederland
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Gedragsonderzoeken

• SP-onderzoek voor dagperiodekeuze van goederenvervoer over de 

weg 

– Uitgevoerd in 2013

– Bij ontvangers van goederen

174

Bouwsteen 2: basisgegevens toekomstjaar 2030

• Prognoses SEG naar 2040

• Enkel belangrijkste infrastructuurprojecten meegenomen
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Design en schattingen svrm VLA
Gerard de Jong

176

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen: klassiek, 

geaggregeerd 4-staps model met toevoegingen

1 Trip 
generatie

2 Trip 
distributie

3 Vervoerwijze
en voertuigtype

Logistieke
hubs)

Tijdperiode

4 Netwerk
toedeling
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Vervoerwijzekeuzemodel

Vracht

Weg Spoor Binnen-vaart

Direct
Inter-

modaal

Marktaandelen NST 1 all NST 

Weg 91.6% 83.2%

Spoor 1.0% 8.1%

Binnenvaart direct 7.0% 7.6%

Binnenvaart intermodaal 0.4% 1.1%

178

Keuze van vervoerwijze en voertuigtype
Vracht

Weg

Bestelbus 

Kleine truck

Grote truck

Spoor

Bloktrein 

Wagen-
lading

Intermodaal

Scale rail

Binnenvaart

Direct

300 t 

600 t 

1350 t 

2000 t 

4500 t

9000 t

Scale IWW direct

Intermodaal

300 t

600 t 

1350 t 

2000 t 

4500 t

9000 t

Scale IWW 
intermodal
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Wat is nodig voor modelschatting?

• Nutsfuncties uitschrijven voor alle alternatieven (gekozen en niet-

gekozen)

• Data voor alle voertuigtypen (18) en H-B paren (614 * 614): 6.8 

miljoen combinaties:  

– Keuzevariabele:

• vervoerde tonnen (op jaarbasis; ook nog per NST-klasse)

– Verklarende variabelen:

• Transporttijd

• Transportkosten

180

Beschikbare data

• Transportvolumes basisjaar:

– Weg: matrix op NUTS3 niveau, geen voertuigtypen

– Spoor: Individuele treinen, 2 inconsistente datasets

– Binnenvaart: 3 overlappende datasets 

– Algemeen: Intermodaal niet bekend, goederensoort inconsistent 

en onvolledig

• Transporttijden:

– Skims van de netwerken van de 3 modi per voertuigtype

– Rustperioden, laden, overladen, lossen

• Transportkosten:

– Berekend op basis van afstanden en transporttijden op de 

netwerken (per voertuig, dus schaalvoordelen):

1 1 1 1 2 2 2 2
· · · ·Kosten t d t dα β γ β γ ε= + + + ∆ + + +%%
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Modelleren per HB stroom of meer gedesaggregeerd?

• De data zijn op HB niveau per jaar

• Er is in werkelijkheid geen besluitvormer die optimaliseert op dit 

niveau

• In de praktijk geldt dat het HB tonnage per jaar uit meerdere

zendingen en ritten bestaat:

– Er zijn meerdere verzendende bedrijven in H en ontvangende in B

– Ook binnen een jaarlijkse bedrijf—bedrijf stroom kunnen er meerdere zendingen

per jaar zijn

– Vervoerders consolideren zendingen van meerdere opdrachtgevers

”Data! Data! Data!”, he cried impatiently, “I can’t make 

bricks without clay.” 

Sherlock Holmes

The Adventure of the Copper Beeches

Sir Arthur Conan Doyle

182

Modelvergelijking voor vervoerwijzekeuze (prijselasticiteiten)

• Opmaak  BasGoed (NL)

• Vervoerwijzekeuze model

• Geen schaalvoordelen

• Geen extra veronderstellingen

svrm VLA

• Vervoerwijze- en 
voertuigtypekeuze model

• Extra veronderstellingen

Scandinavië

• Aggregate-disaggregate-
aggregate (ADA) modellen

• Keuze van transportketen en 
zendingsgrootte

• Data voor individuele zendingen
verzameld

Model Land Weg Spoor Binnenvaart

svrm VLA België -0.136 -0.419            -0.182 

NODUS model (RAND Europe, 2002) Wallonië -0.76

(Significance en CE Delft, 2010) INT -0.4 (-0.2 - -1.2)

(Significance en VTI, 2010) INT (-0.8 - -1.6)

BASGOED (de Jong et al., 2011) NL -0.274 -0.882 -0.258
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Tijdperiodekeuze: doel

• Het bepalen van de verschuivingen van trucks uit de spitsen naar 

vroegere en latere perioden:

7 hours2 hours 3 hours 12 hours

24

mid day (off-peak)
Morning 

peak

Evening       

peak
Evening/nightEvening/night

18 19 20 21 22 2312 13 14 15 16 176 7 8 9 10 110 1 2 3 4 5

Als reactie op: 

• Veranderingen in transporttijd (congestie) per tijdperiode

• Veranderingen in transportkosten per tijdperiode,

Ten opzichte van een basisverdeling (uit verkeerstellingen)

184

Literatuur periodekeuze

• Scheduling modellen  voor personen (universiteiten, b.v. Vickrey, 

1969; Small, 1982)

• Sommige personentransportmodellen in de praktijk hebben een 

periodekeuze-module (b.v. LMS)

• Zeer ongebruikelijk (dus nogal nieuw) in vrachtmodellen (wel in 

enkele papers van Holguin-Veras en enkele VOTVOR studies)
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Opzet SP onderzoek

• RP voor tijdperioden vaak correlatieproblemen 

• Interview 150 (doel) ontvangers van goederen (zij bepalen de 

leveringsvensters die vervoerders en verzenders als gegeven 

moeten nemen)

• Uitgevoerd door GfK Belgium (Significant)

• Telefonische rekrutering, dan CAPI (hogere kwaliteit) 

• Experiment binnen context van werkelijke zending in de spits

186

SP keuzescherm
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Aantal interviews

• Type ontvanger

• Target

• Realisatie

• Producent

• 50

• 59

• Detailhandel

• 50

• 86

• Groothandel en opslag

• 50

• 57

• Totaal

Type ontvanger Doel Realisatie

Producent 50 59

Detailhandel 50 86

Groothandel en opslag 50 57

Totaal 150 202

Afstandsklasse Target Realisatie

<= 50 km 70 91

51-150 km 50 78

151+ km 30 33

Totaal
150

202

188

Modelschatting

Discrete keuzemodellen geschat op de SP data:

– Beste specificatie (Niet-container)

. �  / ⋅
1234567

8
� β ⋅ log ;<'=>7? � γ ⋅ Width � TODconstant

– Best specificatie (Container)

. �  / ⋅ log JKLM � β ⋅ log ;<'=>7? � γ ⋅ Width � TODconstant

Vijf perioden:

• 05:00 – 06:59

• 07:00 – 08:59

• 09:00 – 15:59          Apart voor elke afstandsklasse en soort ontvanger

• 16:00 – 18:59

• 19:00 – 04:59
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Schattingsresultaten (exclusief periodeconstanten, die later ook 

geherkalibreerd zijn op verkeerstellingen)

MNL MNL 

after jack-knife

Panel mixed logit

Number of observations 1896 1896 1896

Final Loglikelihood value -952.5 -952.5 -867.1

Rho2(0)                                                     0.271 0.271 0.340

Rho2(c) 0.275 0.275 0.340

Variable
Value t-test Value t-test Value t-test

αααα CostBoxCox (=(costλλλλ-1)/λλλλ) NCT -1.507 (-4.4) -1.426 (-2.8)

Or −exp(-0.410) (-1.6) −exp(-0.689) -(1.0)

Standard deviation 1.233 (3.6)

αααα Log(cost) CT -12.57 (-10.5) -12.03 (-5.4)

Or −exp(-2.532) (18.7) −exp(3.163) (9.3)

Standard deviation 1.854 (6.4)

λλλλ NCT low value goods 0.296 (5.9) 0.291 (3.5) 0.557 (3.4)

λλλλ NCT high value goods 0.203 (3.0) 0.196 (2.0) 0.468 (2.0)

ββββ Log(time) if time<60 min -1.035 (-2.2) -1.029 (-2.2) -1.054 (-2.3)

γγγγ Width of delivery window 0.001 (1.0) 0.001 (1.1) 0.002 (1.4)

190

Effect van langere transporttijd (schattingsdata)

Elasticiteit: -0.04 Elasticiteit: -0.19
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Effect van hogere transportkosten (schattingsdata)

Elasticiteit = -2.7 (MNL)

= -3.1 (Mixed logit)

Elasticiteit = -2.3 (MNL)

= -2.7 (Mixed logit)

192

Conclusies tijdperiodekeuze

• Transporttijdelasticiteiten van het aantal transporten in de spits komen

tussen 0 en -0.2
• Let op:  tijdsafhankelijke transportkosten zitten al in de transportkosten

• Transportkostenelasticiteiten van het aantal transporten in de spits komen

tussen -2.3 en -3.1 (als de ontvangers direct worden beïnvloed)

• De vervoerders zullen mogelijk niet de hele kosten van een spitsheffing

doorberekenen aan de ontvangers, zeker op de korte termijn
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Pauze
In K1.6 -> ontvangstruimte beneden.

194

Strategisch vrachtmodel 

Vlaanderen versie 4.2.1
Pieter Van Houwe
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Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

• Structuur

196

Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

1.    Opmaak Productie-attractiecijfers

• Stap 1: berekenen van goederenstromen van land naar land  in 

functie van:

• Bruto Nationaal Product (opgedeeld naar economische 

sectoren)

• Tewerkstelling per TW-categorie (48 categorieën-

• Bevolking

• Prognoses tot 2040

• Stap 2: Desaggregatie van landen naar zonering (NUTS3)
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Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

2. Distributiemodel: koppeling van de producties en attracties;

• A.d.h.v. Growth factoring: geobserveerde stromen wordt 

gematched op PA-cijfers 

• Pivot-correctie wordt toegepast om exact op geobserveerde 

cijfers te landen

2010 2010 2030

2030

2030

2010

2010

2030

2030

X iterations

198

Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

• Bestelwagen (1 – 3.5 ton)

• Lichte vrachtwagen (3.5 – 12 ton)

• Zware vrachtwagen (>12 ton)

Weg 

• Bloktrein

• Verspreid vervoer

• Intermodaal vervoer

Trein

• Schepen in 6 gewichtsklassen

• Direct

• Intermodaal vervoer

Binnenvaart

3. Vervoerwijze en voertuigkeuze
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• VVWK op basis van

– Afstandskosten, tijdskosten, laad- en loskosten

• Bijkomende factoren voor 

– Zeehavens

– Herkomst of bestemming in het buitenland

• Invloedsgebieden intermodaal vervoer bepaald i.f.v. afstand tot 

havens:

– Eivormig invloedsgebied weg van de zeehavens

Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

200

Aandeel wegvervoer:

Aandeel spoor:

Aandeel binnenvaart:

Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1
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4. Logistieke knopen

• Bundeling van goederenstromen naar logistieke zones

• Groepering van distributiecentra (logistieke knopen)

• Geen detailsimulatie / microsimulatie

• Selectie en capaciteit logistieke knopen

Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

202

• Herverdelen van goederenstromen via de weg

TLN

A

B

C

TLN

A

B

C

Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1
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Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

204

Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

5. Voertuigmodel: aantal ton naar aantal voertuigen
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Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

• Weg en Binnenvaart: beladingsgraad en lege ritten i.f.v.

– Afstandsklasse

– Voertuigtype

• Spoor: vaste beladingsparameters

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Afstand (km)

Lege terugrit - zware vrachtwagens

206

Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

6. Tijdstipkeuzemodel

• Initiëel: standaardverdeling

– Gebaseerd op SLA’s (200) en bijhorende tellingen over de 

dag: verschillende patronen per locatie

• Voor scenario’s: tijdstipverschuiving mogelijk o.b.v. kosten 

uurtoedeling >> zie presentatie schattingen vrachtmodel
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Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

7. Desaggregatie

– Overgang naar andere verkeersmodellen  

• Desaggregatie naar 9929-zonering

– Desaggregatie in functie van tewerkstelling (en bevolking) per 

zone

P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A

Be volki ng 0 0

TW01 ### ### 25

TW02 75 ### 50 ###

TW03 ### 75

TW04 10

TW05 5 10 10 10

TW06 10 10 10 10

TW07 20 ### 50 ### 20

TW08 20 ### 50 ### 20

TW09 20 ### 50 ### 20

TW10 10 ### 50

TW11 ### 50 10 10 10

TW12 ### 50 ### ### 50

TW13 ### 50 10

TW14 25 75 25 50 ### ### ### 50 ###

TW15 50 50 50 ### 25 25 ### 50 50

TW16 ### ### ### 50

TW17 50 50 1 1

TW18 10 10 10 50 ### 50

TW19 20 20 20 20 10 10 50 50

TW20 5 20 ###

TW21 20 ###

TW22 1 1

TW23 20 ###

TW24 20 ###

TW25 20 20 ### ### ### 50 50

TW26 1 1

TW27 1 1

TW28 1 50 1 1

TW29 10 10 5 5 5 5 10 10 20 20 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 50 50 5 5 50 50 10 10 50 50

TW30 5 5 10 5 5 5 5 10 10 5 50 50 5 5 5 50 50 5 50 50

TW31 1 1

TW32

Splitsfactoren voor splitsing NST-goederenklassen o.b.v. tewerkstellingsklassen

NST 12NST 10NST 09NST 08NST 07NST 04NST 03NST 02NST 01 NST 11NST 06NST 05 NST 19 NST 20NST 13 NST 14 NST 15 NST 16 NST 17 NST 18

208

Strategisch vrachtmodel versie 4.2.1

• Niet alles is rozengeur en maneschijn: wat kunnen we (nog) niet

– Dienstenverkeer met vrachtwagens

• NUTS-maatschappijen

• Vuilniswagens

– Grondafvoer van bouwwerven 

– Gedetailleerde distributieritten van pakjesdiensten
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Toepassingsmogelijkheden 

strategisch vrachtmodel Vlaanderen 

versie 4.2.1
Dana Borremans

210

Toepassingen strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Input strategische personenmodellen

Nieuwe/aangepaste infrastructuur 

Binnen het vrachtmodel focus op spoor en binnenvaart; 

Tactische studie E313

Ijzeren Rijn

Verhogen bruggen Albertkanaal

Sluizen kanaal Bocholt-Herentals

2e spoorontsluiting haven Antwerpen

Voor vrachtverkeer via de weg zijn gedetailleerde uurtoedelingen
op gedetailleerder netwerk vaak beter 
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Toepassingen strategisch vrachtmodel Vlaanderen

• Prijsmaatregelen 

vb. kilometerheffing, wijzigingen in transportkosten

• Effecten van economische ontwikkelingsscenario’s

vb. meer/minder groei haven Antwerpen

• Effecten van wijzigingen in beladingsgraad

• Strategische studies

– Mobiliteitsplan Vlaanderen

– Roadmap vrachtvervoer

212

Soorten resultaten

– Modale split

in tonnen in tonkm
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Soorten resultatenesultaten (2)

• aantal voertuigen, ton en tonkm

– vrachtwagens 

– schepen 

– Treinen

• Selected link analyse

214

Soorten resultaten

• Verder ook nog

– PA-cijfers

– Triplengtedistributie

• Rapportage wordt steeds bekeken i.f.v. te onderzoeken vraag

– Opdeling naar deelgebieden

– Specifieke rapportages voor deelmodellen

– Verschillen tussen 2 scenario’s
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Voorbeelden

• Kmheffing voor vrachtwagens

216

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Vbn maatregelen onderzoek

– sturing van activiteiten naar goed bereikbare locaties

– verminderde groei van transitstromen bij wegvervoer

– optimalisatie waterwegennet

– optimalisatie spoorwegennet

– extra kmheffing vrachtwagens

– ambitieuze modale split havenvervoer
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Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen: resultaten 

analyses vracht (i)• sterke autonome groei in tonkm tussen B2013 en S0

– Grootste groei in import/export Vlaanderen

• gecombineerde maatregelen zorgen voor modale shift

2013 S0 ev.2013

Aantal Tonkilometer (mia tonkm per jaar) 40.1 58.6 46.1%

Weg 78.8% 76.8% -2.0

Binnenvaart 11.0% 12.3% 1.3

Spoor 10.2% 10.9% 0.7

Aandeel tonkilometers vrachtwagens per 

type vrachtstroom

Binnenlands (binnen Vlaanderen) 16.7% 16.1% -0.6

Import/Export (in/uit Vlaanderen) 49.6% 60.7% 11.1

Transit (door Vlaanderen) 33.7% 23.2% -10.5

modale verdeling haven Antwerpen 

(weg/binnenvaart/spoor) 60%, 31%, 9% 60%, 30%, 9%

modale verdeling haven Gent 

(weg/binnenvaart/spoor) 74%, 16%, 11% 74%, 15%, 11%

modale verdeling haven Zeebrugge 

(weg/binnenvaart/spoor) 79%, 4%, 17% 80%, 4%, 16%

S2 ev.2013 ev.S0

59.3 47.9% 1.2%

68.6% -10.2 -8.2

14.8% 3.8 2.6

16.5% 6.3 5.6

17.6% 0.9 1.5

58.7% 9.1 -2.0

23.7% -10.0 0.5

50%, 29%, 21%

66%, 17%, 17%

71%, 7%, 22%

2030 Vb.Vb. scen Ev. 2030

218

Roadmap voor vermindering van klimaat- en luchtemissies 

van het vrachtvervoer

• Verschillende afzonderlijke maatregelen

• 3 voorkeursscenario’s
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Resultaten

220

Vragen?
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Afsluiting
Dana Borremans

222

Timing

• Spm Vlaanderen versie 4.2.1: opgeleverd

– Basistoestand 2017

– Toekomstscenario 2030

– Externe validatie bezig

• Svrm Vlaanderen versie 4.2.1: opgeleverd

– Externe validatie bezig

• Rvm

– In opmaak

– Prototype verwacht eind 2019

– Begin 2020 interne validatie
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Documentatie

• https://www.departement-

mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen

• https://www.departement-

mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-

verkeersmodellen

• Opbouw modelinstrumentarium

• Invoergegevens 

• Validatierapporten

224

Vragen?
verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
dejong@significance.nl
verlinden@significance.nl
jan.decoster@mintnv.be
pieter.vanhouwe@mintnv.be


