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1 INLEIDING 

De strategische verkeersmodellen die ontwikkeld worden door de Vlaamse overheid, worden reeds lange 
tijd ingezet in een breed scala aan mobiliteitsstudies. Ze bieden ondersteuning op verschillende vlakken bij 
het concretiseren en evalueren van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. De verkeersmodellen geven inzicht 
in het huidige verplaatsingsgedrag. Daarnaast worden ze ingezet ter onderbouwing van de effecten van 
toekomstige mobiliteits- en infrastructuurmaatregelen, geplande (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen 
of voor de evaluatie van mobiliteitsmaatregelen voor verschillende vervoerwijzen, … 

2 EVOLUTIE 

Binnen de ontwikkeling van verkeersmodellen is er sprake van een permanente evolutie. Dit komt door een 
betere beschikbaarheid van andere, betere of fijnmazigere data en informatiebronnen. Verder wordt bij 
een actualisatie van de strategische verkeersmodellen nagegaan of het zinvol is om gebruik te maken van 
toegenomen inzichten in de materie en/of van evoluties in tools en bijhorende softwarepakketten. 
Daarnaast is de evolutie ook het gevolg van steeds wijzigende vereisten aan het modelinstrumentarium 
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door een meer gedetailleerde, diepere vraagstelling of zelfs de noodzaak om rekening te houden met 
geheel nieuwe evoluties in het mobiliteitsgedrag in Vlaanderen. Voorbeelden hiervan zijn de verwachting 
om een betere verklaring te geven voor bepaalde veranderingen van vervoerwijzen naargelang 
persoonskenmerken, de verkenning van de impact van de COVID19-pandemie op middellange en lange 
termijn of een onderzoek omtrent de verwachte effecten van een veroudering van de bevolking of van de 
verdichting in kernsteden of ... 
 
Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw evolueerden de strategische verkeersmodellen dan ook in sterke 
mate. De eerste 3 generaties vertoonden in grote lijnen een stapsgewijze ontwikkeling van de klassieke 4-
stapsbenadering: 

• tripgeneratie: module waarmee berekend wordt hoeveel verplaatsingen er in iedere verkeerszone 
vertrekken en aankomen, 

• tripdistributie: module waarmee berekend wordt op welke manier de verplaatsing die berekend 
zijn in de vorige module zich verdelen over de beschikbare herkomsten en bestemmingen in het 
verkeersmodel, 

• vervoerwijzekeuze: module waarmee berekend wordt over welke vervoersmiddelen de herkomst-
bestemmingspatronen uit de vorige module zich verdelen, 

• toedeling of routekeuze: module waarmee finaal de herkomst-bestemmingspatronen toegedeeld 
worden aan de verschillende netwerken van het verkeersmodel (gemotoriseerd verkeer, collectief 
vervoer, langzaam verkeer, …).  

Deze 4-stapsbenadering werd stelselmatig verfijnd en/of verbeterd. Daartegenover staat de huidige 4de 
generatie van de strategische verkeersmodellen die een aanzienlijke trendbreuk vormt met de vorige 
generaties. Het niveau van detaillering van zowel de interne keuzemodellen als het gebruik van data en 
informatie wordt in de huidige generatie naar een hoger niveau getild. Dit betekent niet noodzakelijk dat 
de modeluitkomsten danig verschillen, maar wel dat de manier waarop die resultaten vorm krijgen, op een 
andere manier onderbouwd is waardoor beter rekening gehouden wordt met veranderingen in het 
mobiliteitsgedrag in Vlaanderen. 

3 VERSCHILLEN DERDE EN VIERDE GENERATIE STRATEGISCHE VERKEERSMODELLEN 

In essentie ligt het grootste verschil tussen de 3de en 4de generatie van de strategische verkeersmodellen in 
de opzet en ontwikkeling van het verkeersmodel zelf. Strategische verkeersmodellen kwantificeren de 
vraag naar verplaatsingen volgens aantal, motief, bestemming, tijdstip en vervoerwijze. Waar in de 3de 
generatie verplaatsingen gegenereerd worden voor groepen met een gemiddeld homogeen gedrag, wordt 
in de 4de generatie heterogeniteit van de mobiliteitsdeelnemer als basisprincipe gehanteerd. 
 
In de strategische verkeersmodellen van de 4de generatie worden alle keuzeprocessen die het 
verplaatsingsgedrag voor personenmobiliteit beschrijven, zoals vervoerwijzekeuze, bestemmingskeuze, ... 
daarom volledig gedesaggregeerd uitgevoerd. Dit betekent dat elke Vlaming (in feite elke Belg) als aparte 
agent wordt gesimuleerd met, naast zijn individuele persoonskenmerken, inachtneming van 
huishoudkenmerken. Om deze reden wordt naar dit type verkeersmodellen gerefereerd als agent 
gebaseerde verkeersmodellen. Er wordt rekening gehouden met het feit dat elke persoon eigen unieke 
omstandigheden heeft en dat de keuzes die hij maakt, afhankelijk zijn van cruciale aspecten rond 
beschikbaarheid van alternatieven en randvoorwaarden. Geen twee gemodelleerde agenten zijn immers 
identiek gezien er rekening wordt gehouden met aspecten zoals leeftijd, geslacht, socio-economische 
status, gezinssamenstelling, beschikbaarheid van vervoermiddelen, ... Daarbij wordt bijzondere aandacht 
besteed aan het correct aanbieden van de alternatieven aan de agent als beslissingsnemer: zo speelt het 
wel of niet bezitten van een auto een sleutelrol, maar evengoed het bezit van een openbaar vervoer 
abonnement of beperkingen die door omstandigheden opgelegd worden zoals bijvoorbeeld een agent die 
een kind moet ophalen na school en daardoor bepaalde vervoermiddelen niet langer als alternatief 
beschouwt. 
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Al deze ontwikkelingen komen tegemoet aan de vaststelling dat mobiliteitsgedrag en de manier waarop 
mensen reageren op maatregelen, complex is en dat een beschrijving op basis van gemiddelden een 
onvoldoende genuanceerde weergave van dat gedrag biedt. Bovendien worden in de 4de generatie ook 
interacties tussen keuzes in rekening gebracht, zowel persoonlijke keuzes als verschillende keuzes binnen 
één gezin. 
Deze agent gebaseerde aanpak resulteert in een volledige beschrijving van de toers (een opeenvolging van 
verplaatsingen met hetzelfde begin- en eindpunt) die de gemodelleerde agenten maken op een gemiddelde 
niet-vakantie werkweekdag. Ook de informatie met betrekking tot de samenhang tussen de aparte 
verplaatsingen is hierin opgenomen. In het hart verschilt de 4de generatie verkeersmodellen dan ook 
structureel van de voorgaande generaties, door meer detailinformatie te verwerken en te gebruiken. 
Technisch gezien verschuift de basis van modellering weg van de klassieke herkomst-
bestemmingsmatrices zoals gehanteerd in de 3de generatie verkeersmodellen. Zulke matrices beschrijven 
het totale verplaatsingspatroon naar afzonderlijke ritten per vervoerwijze en modelperiode, maar hierdoor 
wordt er minder rekening gehouden met de samenhang tussen de aaneengeschakelde ritten die één toer 
vormen. De agent gebaseerde benadering in de 4de generatie beschouwt elke individuele agent en blijft 
daardoor een volledig zicht houden op de opeenvolging van verplaatsingen en activiteiten die deze agent 
uitvoert. 
 
Aansluitend is het evident dat elke modelversie van de strategische verkeersmodellen de basistoestand zo 
correct mogelijk wil voorstellen. Zowel modelversies van de 3de als 4de generatie geven een goede weergave 
van de mobiliteitspatronen, vervoersprestaties op de wegen en het openbaar vervoer, alsook van de 
marktaandelen rond vervoerwijze en dagdelen. Het is de gedragsmatige onderbouwing om tot deze 
niveaus te komen die ten gronde verschilt. Verschillen in uitkomsten liggen dan ook eerder bij het gebruik 
van het verkeersmodel voor prognoses en toekomstscenario’s, vooral wanneer er effecten verwacht 
worden die net refereren aan kenmerken die agent gebaseerd zijn. Zo leert ervaring met gebruik van de 4de 
generatie verkeersmodellen dat de sensitiviteiten voor bepaalde maatregelen een stuk genuanceerder zijn 
dan voordien. Hierdoor worden sommige keuzes mede bepaald door andere bepalende factoren die in de 
3de generatie op een andere manier in rekening werden gebracht. Het gebruik van bus, tram en metro 
bijvoorbeeld wordt niet langer alleen bepaald door de kwaliteit van het aanbod zoals in de 3de generatie, 
maar ook door rekening te houden met specifieke voorkeuren op basis van persoonskenmerken zoals 
geslacht, leeftijd en sociale status. Een andere bepalende factor is het feit of de agent een complexe toer 
met verschillende nevenactiviteiten maakt of een eenvoudige heen-en-weer toer voor school of werk. 
 
Naast het vraagmodel voor personenmobiliteit werden ook duidelijke verbeteringen doorgevoerd in het 
netwerkmodel. Het netwerkmodel vertaalt de verplaatsingsketens van alle agenten naar herkomst-
bestemmingsmatrices en voert voor zowel gemotoriseerd verkeer als openbaar vervoer toedelingen uit op 
het netwerk. Toedelingen op het netwerk geven weer aan welke infrastructuur de verplaatsingen tussen 
een bepaalde herkomst en bestemming worden toegedeeld. Er wordt een keuze gemaakt welke route 
gebruikt wordt om van herkomst naar bestemming te gaan. De toedelingen van auto- en vrachtvervoer1 in 
de 4de generatie verkeersmodellen volgen een quasi-dynamische aanpak waarbij blokkeringseffecten door 
filevorming de stroomopwaartse verkeersafwikkeling kan beïnvloeden. Bovendien worden alle aparte uren 
van de gemodelleerde dag expliciet vormgegeven, waarbij geblokkeerd verkeer desnoods in een wachtrij 
staat en pas afwikkelt in een later uur. In de 3de generatie wordt een beperktere vorm van filemodellering 
opgenomen, waarbij in de aparte modeluren een gemiddelde vertraging berekend wordt, maar strikte 
blokkering door filevorming ontbreekt. Op het moment dat deze generatie ontwikkeld werd, was het 
immers softwarematig niet evident om rekening te houden met dergelijke effecten. Voor het openbaar 
vervoer worden in de 4de generatie verkeersmodellen alle details uit de dienstregelingen rond routes en 
precieze doortochttijden aan haltes opgenomen. Hierdoor zijn ook aansluitingen tussen lijnen, of het 
ontbreken daarvan, bepalend voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. Er wordt niet langer gewerkt op 
de intervalaanpak zoals gehanteerd in de 3de generatie waarbij een afweging van frequenties van 

 

1 Het strategisch vrachtmodel Vlaanderen beheert het vraagmodel voor vrachtvervoer. 
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verschillende diensten een indicatie geeft van overstapmogelijkheden maar een precieze meting 
onmogelijk is. 
 
Als laatste verschil dient opgemerkt te worden dat door de uitwerking van een nieuw basisjaar 2017 in de 
huidige versie (tegenover 2013 in de laatste versie van de 3de generatie) en toekomstscenario 2030 
(tegenover 2025 in de laatste versie van de 3de generatie) alle brondata en -informatie herbekeken is. 
Naast een grotere mate van detail, nodig voor de agent gebaseerde aanpak, zijn ook vooruitzichten en 
aannames voor toekomstige jaren van externe data onderhevig aan evoluties: zo verschuiven voorspelde 
tendensen en groeivoeten van socio-economische prestaties, vrachtvervoer, investeringen in infrastructuur 
en aanbod, … mee met voortschrijdend inzicht. Dit heeft een zekere impact op de manier waarop elke 
generatie van verkeersmodellen de toekomstjaren vormgeeft. Het effect hiervan kan (op bepaalde 
plaatsen) groter zijn in absolute termen dan de impact van technische verschillen tussen de 
modelgeneraties. 

4 CONCLUSIE 

De opzet en uitwerking van de 4de generatie verkeersmodellen ligt op een duidelijk hoger en meer 
ambitieus niveau dan de voorgaande generaties. Hierdoor sluiten de huidige verkeersmodellen zo goed 
mogelijk aan bij zowel de sterk verbeterde inzichten en informatie rond het verplaatsingsgedrag, alsook bij 
de steeds hogere vereisten die gesteld worden aan de ondersteuning van het mobiliteitsbeleid met behulp 
van de strategische verkeersmodellen in Vlaanderen. 
 
De overstap naar de agent gebaseerde modelvoering in de 4de generatie betekent niet dat de voorgaande 
modelgeneraties foutieve modelresultaten zouden opgeleverd hebben: het modelinstrumentarium omvatte 
weliswaar minder detail en gevoeligheden, maar de basisjaren sloten met behulp van kalibratie en validatie 
zo goed mogelijk aan bij de objectieve waarnemingen voor die betreffende basisjaren. Hierdoor sloot de 
onderbouwing van de resultaten en de verklarende waarde van de verkeersmodellen steeds aan bij de 
destijds beschikbare inzichten. Wel zijn bepaalde gevoeligheden naar scenario’s en toekomstjaren mogelijks 
minder genuanceerd in de voorgaande generaties in vergelijking met de 4de generatie maar dat heeft op zich 
geen significante impact op bepaalde conclusies die getrokken zijn op basis van doorrekeningen met behulp 
van de strategische verkeersmodellen van de voorgaande generaties. 
 
Daarbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat de evoluties in toekomstjaren in grote mate 
afhankelijk zijn van de gehanteerde uitgangspunten van demografische en economische ontwikkelingen. 
Hierdoor is deze bouwsteen van het modelinstrumentarium ook permanent aan evolutie onderhevig is: 
verwachte tendensen van nu en 10 jaar geleden lopen sterk uit elkaar, wat leidt naar een andere invulling in 
de prognoses voor 2030 of verder weg in de toekomst. Verschillen in modeluitkomsten zijn daarom nooit 
alleen het gevolg van aangepaste modelvoering, maar net zo goed van voortschrijdend inzicht in toekomstige 
evoluties. 


