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1 INLEIDING 

Dit rapport beschrijft het macroscopisch dynamisch verkeersmodel Antwerpen (mdvm Antwerpen), als 

toelichting en ter ondersteuning van studies uit te voeren met dit verkeersmodel. Hiertoe worden de 

kenmerkende karakteristieken van het verkeersmodel beschreven (op vlak van zonering, wegvakken, 

kruispunten en dynamische verplaatsingsmatrices). Voor deze verschillende modelelementen wordt beknopt 

beschreven hoe ze zijn vormgegeven, wat eventuele databronnen zijn geweest en wat de motivatie is bij 

gemaakte keuzes. Daarnaast geeft dit document een overzicht van de genomen stappen tijdens de kalibratie- en 

validatiefase. Hierbij wordt niet gefocust op hoe deze stappen in detail zijn uitgevoerd of welke wijzigingen zijn 

doorgevoerd, maar wel op wat in grote lijnen de aanpak is geweest om te komen tot de uiteindelijke versie van 

het verkeersmodel en de bijhorende resultaten. Tenslotte worden ook de resultaten bondig beschreven en 

geanalyseerd, zodat de lezer een beeld krijgt van het niveau van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het 

mdvm Antwerpen. 

Het mdvm Antwerpen is opgebouwd in de software PTV Visum, met de dynamische add-in TRE. Het mdvm 

Antwerpen is een unimodaal verkeersmodel voor auto- en vrachtverkeer. Onder vrachtverkeer vallen zowel 

lichte als zware vrachtwagens. Andere modi worden niet gemodelleerd en hebben geen impact op de toedeling 

van het auto- en vrachtverkeer. Ook de modale keuze, tripgeneratie en tripdistributie maken geen deel uit van 

het verkeersmodel. Het mdvm Antwerpen is als dusdanig toegespitst op het simuleren van de 

verkeerstoestanden op het netwerk (snelheden, fileopbouw, enz.) en van de gemaakte routekeuzes die hiermee 

in evenwicht zijn, gegeven een vaste verkeersvraag voor auto en vracht (onder de vorm van dynamische HB-

matrices). Het mdvm Antwerpen is macroscopisch, d.w.z. dat geen individuele voertuigen worden gesimuleerd, 

maar dat verkeer gesimuleerd wordt als geaggregeerde stromen (in aantal voertuigen per tijdsinterval). 

Daarnaast is het mdvm Antwerpen dynamisch, wat betekent dat de gesimuleerde verkeerstoestand en 

resulterende reistijden, maar ook de gemaakte routekeuzes en de HB-matrices, veranderen in de tijd tijdens de 

simulatieperiode (zoals dat ook in werkelijkheid het geval is).  

Een belangrijk kenmerk van het verkeersmodel, is dat het opgebouwd is voor specifieke referentieperiodes voor 

enerzijds een reguliere ochtendspits, anderzijds een avondspits. Hierbij is gekozen voor resp. maandag 18 

november 2019 en donderdag 3 oktober 2019. Deze referentieperiodes zijn zodanig bepaald, dat ze als 

representatief gelden voor de basistoestand (basisjaar 2019). De opbouw van de verschillende 

netwerkelementen en de verplaatsingsmatrices in het mdvm Antwerpen streeft er dan ook naar een zo goed 

mogelijke weergave te zijn van deze referentieperiodes. Hiertoe zijn o.a. de verkeerslichtenregelingen gecodeerd 

volgens de werkelijke seinplannen van die spitsperiodes en zijn de verplaatsingsmatrices zo veel mogelijk 

gekalibreerd naar de tellingen tijdens die spitsperiodes. 

Voor het mdvm Antwerpen wordt enkel een basistoestand opgebouwd. Er wordt dus geen toekomstscenario 

ontwikkeld. 

Het mdvm Antwerpen kan ingezet worden om de verkeersdoorstroming op het hoofd- en onderliggende 

wegennet in Antwerpen en omgeving in beeld te brengen en om korte termijn maatregelen ter verbetering te 

bestuderen binnen het studiegebied. Meer concreet heeft het mdvm Antwerpen als doel om onder meer 

volgende typescenario’s te kunnen doorrekenen en evalueren: 

• Optimalisatie wegenwerken: o.a. tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding op Linker- en 

Rechteroever en hinderinschatting bij andere wegwerkzaamheden op het hoofdwegennet 

• Optimalisatie infrastructuur hoofdweggennet a.h.v. korte termijn maatregelen (bv. aanleg spitsstrook) 

Het dynamische karakter van het mdvm Antwerpen maakt dat files en bijhorende vertragingen realistisch 

gemodelleerd worden, waardoor het mdvm Antwerpen bij uitstek geschikt is voor scenariomodellering waarbij 

een belangrijke impact op filebeeld en dynamische reistijden wordt verwacht. Het macroscopische karakter laat 

evaluaties toe van ingrepen waarbij een impact op grote schaal wordt verwacht. Bij de opbouw van het mdvm 
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Antwerpen is zoveel mogelijk een fijne detaillering aangehouden, in het bijzonder binnen het studiegebied. Dit 

om evaluaties op kleinere schaal mogelijk te maken en om toe te laten het effect op het onderliggend wegennet 

te bepalen van maatregelen op het hoofdwegennet. Het mdvm Antwerpen blijft echter een macroscopisch 

verkeersmodel. Daarom dienen resultaten op microscopische schaal (d.w.z. op individuele wegvakken en 

kruispunten) steeds met de nodige kennis van zaken beoordeeld te worden. Dit wil zeggen dat (verschillen in) 

link- en kruispuntintensiteiten kritisch moeten geëvalueerd worden voor ze gerapporteerd worden, in het 

bijzonder voor het onderliggend wegennet. 

Samengevat behandelen de hiernavolgende hoofdstukken: 

• Beschrijving van het verkeersmodel (hoofdstuk 2): 

− Codering van zonering en netwerk (paragraaf 2.1) 

− Keuze gemodelleerde referentieperiodes en dynamische verplaatsingsmatrices (paragraaf 2.2) 

 

• Samenvatting kalibratieproces (hoofdstuk 3) 

• Beschrijving resultaten (hoofdstuk 4) 

• Samenvatting validatieproces (hoofdstuk 5) 
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2 BESCHRIJVING VAN HET VERKEERSMODEL 

Dit hoofdstuk beschrijft de voornaamste karakteristieken van het netwerk (paragraaf 2.1) en de verkeersvraag 

(paragraaf 2.2) van het macroscopisch dynamisch verkeersmodel Antwerpen basisjaar 2019. Hierbij wordt tevens 

aangegeven hoe, en op basis waarvan, deze opgebouwd zijn. In paragraaf  2.2 wordt ook verduidelijkt hoe de 

keuze voor de referentiespitsperiodes gemaakt is. 

 

   AFBAKENING VAN HET NETWERK EN HET STUDIEGEBIED 

Het mdvm Antwerpen omhelst het grondgebied van de stad Antwerpen en de ruime omgeving ervan. De 

snelwegen worden in het netwerk opgenomen zodanig dat de staart van de reguliere files binnen de grenzen 

van het netwerk valt. Onderstaande figuur geeft het netwerk weer dat gemodelleerd is in het mdvm Antwerpen. 

Deze figuur geeft tevens het studiegebied aan. Het hoofddoel van het verkeersmodel is om de 

verkeerstoestanden op de gewestwegen binnen dit studiegebied zo accuraat mogelijk te modelleren. Tijdens de 

verschillende stappen van de opbouw van het mdvm Antwerpen is er extra aandacht gegaan naar de correcte 

modelwerking binnen dit studiegebied. Het detailniveau van de modellering ligt binnen dit studiegebied dan ook 

hoger. Het gebied buiten het studiegebied is het invloedsgebied. In het invloedsgebied wordt gestreefd naar een 

globaal correcte verdeling van het verkeer en een modelwerking die de interactie met de netwerkdelen binnen 

het studiegebied voldoende nauwkeurig beschrijft. Echter, de betrouwbaarheid van de resultaten ligt iets lager 

in dit invloedsgebied t.o.v. het studiegebied. 

 

Figuur 1: netwerk mdvm Antwerpen met aanduiding studiegebied (gekleurde volle lijnen) en invloedsgebebied (grijze 
stippellijnen) 
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2.1.1 ZONERING 

De basis van de zonering is een uitsnede uit de zonering van het regionaal verkeersmodel (rvm) Antwerpen versie 

4.2.2 Er zijn wijzigingen aan deze zonering aangebracht. Hierbij zijn bepaalde zones binnen het studiegebied 

gedesaggregeerd. Het uitgangspunt is om een zo evenwichtig mogelijke lokale ontsluiting van het verkeer te 

bekomen en te vermijden dat alle verkeer op één punt en via één route ontsluit naar gewestwegen en andere 

ontsluitingsroutes in het netwerk ongebruikt blijven. Er zijn geen zones geaggregeerd t.o.v. de uitsnede uit het 

rvm, m.u.v. enkele zones op Linkeroever nabij de grens met Nederland. Ook de connectoren zijn in eerste 

instantie overgenomen uit de uitsnede uit het rvm. Vervolgens zijn bijkomende connectoren toegevoegd voor 

gedesaggregeerde zones, en waar nodig i.f.v. een correcte ontsluiting van en naar de gewestwegen via de lokale 

wegen. 

2.1.2 WEGVAKKEN 

Het netwerk voor de actualisatie is in eerste instantie overgenomen van het mdvm Antwerpen basisjaar 2015. 

Het netwerk is in bepaalde randgebieden uitgebreid t.o.v. mdvm Antwerpen basisjaar 2015 om meer routekeuze 

toe te laten tussen de inkomende snelwegen, en tussen hoofd- en onderliggend wegennet (waar zinvol). Voor 

deze extra netwerkdelen, worden de ligging en standaardattributen (zoals lengte, linktype, enz.) van de 

wegvakken (ofwel de ‘links’) overgenomen uit het netwerk van het rvm versie 4.2.2 Volgende attributen zijn 

gecontroleerd en geactualiseerd naar de referentieperiode (oktober-november 2019): 

• Toegelaten snelheden en enkelrichtingen worden op basis van OpenStreetMap zo goed mogelijk 

gecodeerd. De snelheid op het onderliggend wegennet wordt in een latere fase (zie paragraaf 3.2) nog 

verder aangepast. 

• Het aantal rijstroken is in overeenstemming gebracht met het rvm versie 4.2.2. 

• Op verschillende wegen in Antwerpen en omliggende gemeenten zijn er geldende vrachtverboden of 

tonnagebeperkingen ingevoerd. Het kan gaan over een verboden toegang voor vrachtwagens of enkel 

een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Zowel de tol in de Liefkenshoektunnel als de algemene 

kilometerheffing voor vrachtverkeer wordt gemodelleerd in het mdvm. 

• De netwerkdelen (links en kruispunten) waar sinds 2015 een heraanleg is uitgevoerd, zijn gecodeerd 

volgens de situatie tijdens de referentieperiode in 2019. Voor enkele belangrijke locaties zoals de Leien 

is het netwerk in de finale modelversie verder geactualiseerd naar de situatie anno 2022. 

• Twee attributen om filevorming te simuleren in het macroscopisch dynamisch verkeersmodel worden 

gecodeerd. De standaardwaarde van deze parameters is tijdens het kalibratieproces vastgelegd op: 

o De maximale fileterugslagsnelheid: 26 km/u (HWN) en 20 km/u (OWN) 

o De maximale filedichtheid wordt gedefinieerd als een plaatsinname van 9 meter per voertuig 

op het HWN en 7 meter op het OWN. 

• De linkcapaciteit per linktype wordt ingesteld op de standaardwaarden uit onderstaande tabel. De 

capaciteiten van specifieke bottlenecks zijn in het mdvm echter locatiespecifiek ingesteld o.b.v. lokale 

metingen. 
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 Linktype Linkcapaciteit (PAE/u per rijstrook) 

Snelweg 1 2200 

Ringweg 2 2200 

Verkeerswisselaar 3 2200 

Op- en afritten 4 1800 

Gewestwegen 5 1800 

Lokale wegen met verbindingsfunctie 6 1500 

Lokale wegen zonder verbindingsfunctie  7 1500 

Tabel 1: Standaardcapaciteiten per linktype 

 

2.1.3 KRUISPUNTEN 

De ligging en configuratie (zoals aantal opstelstroken, enz.) van de kruispunten wordt overgenomen uit het 

mdvm Antwerpen basisjaar 2015(binnen de toenmalige contouren van het netwerk) en uit het rvm versie 4.2.2 

voor de toegevoegde netwerkdelen. Deze configuratie is vervolgens geactualiseerd naar de referentiesituatie 

(2019) o.b.v. de investeringsplannen van AWV, de V-plannen en satellietbeelden. 

De lichtengeregelde kruispunten in het mdvm Antwerpen basisjaar 2019 zijn allemaal gecodeerd volgens V-plan. 

Hierbij is steeds in eerste instantie die regeling gecodeerd die effectief draaide tijdens de gekozen 

referentieperiodes, mits deze informatie beschikbaar was. Na het kalibratieproces zijn de lichtenregelingen op 

de belangrijkste plaatsen in het netwerk geupdated naar de regeling in 2022, om zo een model te bekomen dat 

beter aanleunt bij de werkelijkheid, en dus zinvoller is bij scenario’s . In totaal gaat dit om een 50-tal regelingen. 

De regelingen zijn in Visum gecodeerd als starre regelingen. De lengtes van de groenfasen zijn waar mogelijk 

overgenomen vanuit de logdata van de VLCC Antwerpen. Waar deze data niet beschikbaar was voor de 

referentieperiode, zijn de groentijden ingesteld o.b.v. een aanname over de groenverlengingen, wat voor de 

meeste verkeerslichten zonder OV-beïnvloeding in een maximale cyclustijd resulteert.  

De capaciteiten van de afslagbewegingen worden geïnitialiseerd op standaardwaarden per linktype en 

afhankelijk van de conflictsituatie volgens onderstaande tabellen. 

 

Inkomend wegtype Capaciteit linksaf 
Capaciteit 

rechtdoor 
Capaciteit rechtsaf 

Snelweg 2200 2200 2200 

Ringweg 2200 2200 2200 

Verkeerswisselaar 2200 2200 2200 

Op- en afritten 1710 1800 1450 

Gewestwegen 1710 1800 1450 

Lokale wegen met verbindingsfunctie 1325 1500 1185 

Lokale wegen zonder verbindingsfunctie 1325 1500 1185 

Tabel 2: Standaardcapaciteiten per turntype (PAE/u/rijstrook) 
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Voorrangsregeling Capaciteit linksaf Capaciteit rechtdoor Capaciteit rechtsaf 

Vanaf voorrangsweg 700 Default (1800 / 1500) Default (1450 / 1185) 

Weg verleent voorrang of 

voorrang van rechts  

(ook bypassen rechtsaf) 

300 400 800 

Tabel 3: Capaciteit voorrangsgeregelde 4-takskruispunten (PAE/u/rijstrook) 

 

Voorrangsregeling Capaciteit linksaf Capaciteit rechtdoor Capaciteit rechtsaf 

Vanaf voorrangsweg 700 Default (1800 / 1500) Default (1450 / 1185) 

Weg verleent voorrang of 

voorrang van rechts  

(ook bypassen rechtsaf) 

400 800 800 

Tabel 4: Capaciteit voorrangsgeregelde T-kruispunten (PAE/u/rijstrook) 

 

Linktype 
Capaciteit linksaf in 

deelconflict 

Van of naar gewestweg 800 

Van en naar lokale weg 600 

Tabel 5: Capaciteit linksaf in deelconflict op verkeerslichtengeregelde kruispunten (PAE/u/rijstrook) 

 

Voor rotondes is standaard een uitgaande capaciteit van 650 PAE/u (bij 1 rijstrook) en 850 PAE/u (bij 2 rijstroken) 

ingesteld. In tegenstelling tot bij andere kruispunten, worden bij rotondes dus niet de capaciteiten per 

afslagbeweging ingesteld, maar wel de totale uitgaande capaciteit van het inkomend wegvak. Het is immers daar 

dat zich bij een rotonde de bottleneck vormt. 

 

   DYNAMISCHE VERKEERSVRAAG 

2.2.1 VERVOERSWIJZEN EN PAE-FACTOR 

Het mdvm Antwerpen bevat HB-matrices voor enerzijds autoverkeer en anderzijds vrachtverkeer. Bij de 

actualisatie zijn, i.o.m. de rvm’s, lichte en zware vracht samengenomen in één categorie vracht. Dit bespaart 

rekentijd ten koste van een detailniveau dat in macroscopische verkeersmodellen weinig meerwaarde biedt.  

De PAE-factor in het mdvm blijft behouden op 2 net zoals in het mdvm Antwerpen basisjaar 2015. Dit i.t.t. de 

huidige rvm’s versie 4.2.2, waarvoor een PAE-factor van 2,5 wordt gebruikt. De motivatie voor het behoud van 

een PAE-factor van 2, is dat deze factor het best overeenstemt met de data op het HWN1. In het mdvm is de 

 

1 Dit is bepaald in een kleinschalige analyse t.t.v. de initiële opbouw van het mdvm Antwerpen basisjaar 2015. 
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invloed van het vrachtverkeer op de doorstroming op het HWN nog belangrijker dan op het OWN, omdat het 

aandeel vrachtverkeer op het HWN groter is. 

2.2.2 KEUZE VAN REFERENTIEPERIODES 

Het macroscopisch dynamisch verkeersmodel is opgebouwd naar specifieke referentiespitsperiodes, die 

representatief zijn voor het basisjaar 2019. Deze representatieve ochtend- en avondspitsperiode zijn gekozen 

o.b.v. metingen op het HWN. Er is gezocht naar een geschikte referentiedag in de periode september – december 

2019. Deze brede periode is gekozen enerzijds voor aanvang van de coronacrisis, en anderzijds in functie van een 

zo klein mogelijke impact van de Oosterweelwerken op Linkeroever. Op basis van de beschikbare metingen en 

gegevens is één representatieve ochtendspits en één avondspits uitgekozen. Voor de ochtendspits duurt de 

simulatieperiode van 5u30 tot 12u; voor de avondspits van 14u30 tot 20u. 

Maandag 18 november 2019 wordt geselecteerd voor de ochtendspits en donderdag 3 oktober 2019 voor de 

avondspits. In onderstaande paragrafen gaan we dieper in op het algemene filebeeld tijdens de spitsperiodes. 

We bespreken hierbij de trajecten waar er structurele file aanwezig is. We beschouwen daarbij typisch één lang 

traject i.p.v. aparte trajecten (i.e. voor E17 en buitenring, E19 noord en binnenring, en voor E313 en deel van 

binnenring) zodanig dat de file niet wordt opgesplitst in verschillende figuren. We gaan ook in op de 

wegenwerken, regenval en intensiteiten op het hoofdwegennet op de gekozen dagen. Deze werkelijk 

geobserveerde verkeerstoestanden zijn (althans wat het hoofdwegennet betreft) dan ook degene die 

gereproduceerd worden met de basistoestand in het mdvm Antwerpen. 
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a) Ochtendspits 

De totale hoeveelheid verkeer gemeten op de ingaande snelwegen in de ochtendspits van maandag 18/11/2019 

is vergeleken met een langere meetperiode (werkdagen in september t.e.m. december 2019). Deze totale 

ochtendspitsintensiteit komt overeen met de 58-percentiel beschouwd over deze langere meetperiode. Dit 

betekent dat de gekozen referentiedag qua drukte iets boven de mediaanwaarde ligt. In de ochtendspits is de 

variatie qua verkeersdrukte over de beschouwde meetperiode echter eerder beperkt. 

De incidenten en wegenwerken tijdens deze ochtendspitsperiode zijn nagekeken met betrekking tot hun invloed 

op de verkeersafwikkeling op het studiegebied tijdens de beschouwde periode. Op de E19 noord is er een 

ongeval gebeurd ter hoogte van St.-Job-in-‘t-Goor (zie Figuur 2). De invloed hiervan beperkt zich echter tot de 

op- en afritten stroomopwaarts; ter hoogte van Kleine-Bareel is deze file opgelost. Op de E17 richting Gent was 

er omwille van wegenwerken (Oosterweel Linkeroever) een verlaagde maximumsnelheid van 70 km/u vanaf afrit 

Zwijndrecht tot afrit Kruibeke. 

Het heeft op deze dag geregend, maar niet in die mate dat het een grote invloed heeft gehad op het verloop van 

de ochtendspits. Tijdens de ochtendspits is er op de meeste plaatsen geen of nauwelijks neerslag gevallen voor 

8u ’s morgens, en blijft de hoeveelheid neerslag tussen 8u en 12u beperkt. Pas rond 12u is er die dag veel neerslag 

gevallen. 

De conclusie is dat er geen grote invloed is vanwege incidenten, wegenwerken en weersomstandigheden, en dat 

deze referentiedag als basis voor het mdvm kan gebruikt worden. 

Hieronder wordt per traject het filebeeld besproken. In deze figuren (XT-plots) wordt de snelheid van de 

personenwagens (kleur) weergegeven in functie van de tijd (horizontale as) en de plaats op de weg (verticale as). 

Op deze manier zijn de knelpunten en files zichtbaar in tijd en ruimte. Groene kleuren duiden op hoge snelheden 

terwijl lage snelheden met rood-paars-zwarte kleuren worden aangegeven. Individuele voertuigen volgen 

trajectories vanaf hun vertrektijdstip onderaan in de figuur tot het eindpunt van het traject bovenaan. File 

ontstaat aan knelpuntlocaties en groeit vervolgens stroomopwaarts aan, tegen de rijrichting in (schuin naar 

rechtsonder).  
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• E19 noord en  R1 binnenring tussen Meer en Sint-Anna/Linkeroever 

Uit analyse van de XT-plots blijkt dat er op dit traject op meerdere plaatsen filevorming is: 

o op de R1 binnenring doet zich typisch file voor vanaf 6u ter hoogte van het invoegen van de E313 die 

tot ongeveer 10u30 duurt.  

o er is vaak file ter hoogte van Kleine-Bareel tussen 7u en 9u30 door fileterugslag vanaf de R1. 

o er is vaak filevorming t.h.v. de oprit St.-Job-in-‘t-Goor. Bij dit filebeeld is er wel meer variatie van dag tot 

dag. 

Daarnaast is vanaf 6u30 de toegelaten snelheid in de Kennedytunnel verlaagd tot 70 km/u. 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 18 november 2019, waarbij een dergelijke typische filesituatie van 

toepassing is. Op deze dag is er ter hoogte van Antwerpen-West en St.-Anna/Linkeroever rond 6u30 vertraging 

zichtbaar. Het gaat hier niet om structurele file (stroomafwaarts is er geen file zichtbaar), maar eerder om 

vertragingen vanwege de hellingsgraad die voor sommige vrachtwagens te hoog is. Ter hoogte van St.-Job-In’t-

Goor is er rond 7u een ongeval zichtbaar. Op andere dagen staat hier echter ook regelmatig file, daarom is deze 

dag behouden als referentieperiode. Bij de verdere kalibratie is er wel rekening gehouden met de invloed van dit 

ongeval. 

 

Figuur 2: Filebeeld ochtendspits E19 noord richting Antwerpen en R1 binnenring 
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• E17 en R1 buitenring tussen Waasmunster en Antwerpen-Noord 

De file ontstaat in een typische ochtendspits rond 6u30 ter hoogte van de Kennedytunnel en duurt tot ongeveer 

10u.  

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 18 november 2019. 

 

Figuur 3: Filebeeld ochtendspits E17 richting Antwerpen en R1 buitenring 
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• E313 en R1 binnenring Antwerpen tussen Geel-Oost en Antwerpen-Zuid  

De file ontstaat meestal rond 6u. De positie van het begin van de file is variabel. Typisch op de E313 zijn de stop-

and-go-filepatronen. De file blijft in de meeste gevallen duren tot na 11u30 en loopt soms door tot in de 

avondspits. De file slaat terug tot Herentals-West. 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 18 november 2019. Vanaf ongeveer 6u30 tot na 11u30 wordt het 

beeld bepaald door fileterugslag vanaf de binnenring. 

 

Figuur 4: Filebeeld ochtendspits E313 richting Antwerpen en R1 binnenring 
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• E34 richting Ranst tussen Beerse en Ranst 

De file ontstaat typisch rond 6u door terugslag van de file op de E313. 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 18 november 2019.  

 

Figuur 5: Filebeeld ochtendspits E34 oost richting Antwerpen 
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• R2 tussen Antwerpen-Haven - Beveren 

Het filepatroon is hier variabel: op de meeste werkdagen is er geen file aanwezig. Op sommige dagen ontstaat 

er een file ter hoogte van de Tijsmanstunnel door filevorming op afrit Lillo, die typisch begint rond 6u30 en eindigt 

omstreeks 7u30. 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 18 november 2019. 

 

Figuur 6: Filebeeld ochtendspits R2 buitenring 
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• E34 tussen Kemzeke en Sint-Anna/Linkeroever 

Er is hier typisch een lichte fileterugslag vanaf de Kennedytunnel, meestal ergens tussen 7u30 en 9u30. Ook is er 

structureel lichte vertraging t.h.v. oprit Vrasene rond 7u30. 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 18 november 2019. 

 

Figuur 7: Filebeeld ochtendspits E34 west richting Antwerpen 

 

• Overige trajecten 

Op de overige trajecten is er geen structurele filevorming. 

 

b) Avondspits 

De totale hoeveelheid verkeer gemeten op de ingaande snelwegen in de avondspits van donderdag 03/10/2019 

is vergeleken met een langere meetperiode (werkdagen in september t.e.m. december 2019). Deze totale 

avondspitsintensiteit komt overeen met de 88-percentiel beschouwd over de langere meetperiode (werkdagen 

van september t.e.m. december 2019). Dit betekent dat de gekozen referentiedag voor de avondspits eerder 

druk is. De variatie is voor de avondspits binnen de beschouwde meetperiode groter dan voor de ochtendspits. 

De incidenten en wegenwerken tijdens deze periode zijn nagekeken met betrekking tot hun invloed op de 

verkeersafwikkeling op het studiegebied tijdens de beschouwde periode. Uit de XT-plots blijkt dat er een ongeval 

is rond 14u op de E19 zuid richting Mechelen tussen oprit Wilrijk en afrit UZA. Dit ongeval slaat net terug tot op 

de binnenring (te zien in Figuur 8), maar heeft geen grote impact op de verkeersafwikkeling tijdens de avondspits. 

Op de E17 richting Gent was er omwille van wegenwerken (Oosterweel Linkeroever) een verlaagde 

maximumsnelheid van 70 km/u vanaf afrit Zwijndrecht tot afrit Kruibeke. 

De conclusie is dat er slechts beperkte invloed is vanwege de incidenten en wegenwerken en dat de 

referentieperiode dus kan gebruikt worden. Het heeft op deze dag niet geregend tijdens de avondspits. 
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• R1 binnenring tussen Antwerpen-Noord en Sint-Anna/Linkeroever 

De file aan de Kennedytunnel ontstaat typisch tussen 15u30 en 16u en duurt tot ongeveer 18u30. De file bereikt 

zijn maximale lengte rond 17u. 

Aan Antwerpen-Oost staat tussen 15u30 en 18u file door terugslag vanaf de aansluiting naar de E313, waar file 

ontstaat op de aansluiting zelf bij de overgang van twee rijstroken naar één rijstrook. Deze file is zeer variabel. 

Op sommige dagen ontstaat deze verder stroomafwaarts ter hoogte van het invoegen vanaf de E313 (zoals in de 

ochtendspits). 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 3 oktober 2019. 

 

Figuur 8: Filebeeld avondspits R1 binnenring 

 

In deze XT-plot zien we dat er rond 15u kortstondig file ontstaat ter hoogte van Antwerpen-Zuid. Uit de 

incidentenlijst blijkt dit fileterugslag te zijn van een ongeval op de E19 Zuid richting Mechelen. Dit incident heeft 

een korte duur en geen grote impact op het verloop van de file. Dit incident wordt niet gemodelleerd.  
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• E17 en R1 buitenring tussen Waasmunster en Antwerpen-Noord. 

De file ter hoogte van het uitvoegen richting E313 in Antwerpen-Oost ontstaat typisch rond 15u en duurt tot 

ongeveer 19u. Deze file slaat terug tot Kruibeke. Aan de Kennedytunnel ontstaat de file al op de middag. 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 3 oktober 2019. 

 

Figuur 9: Filebeeld avondspits E17 richting Antwerpen en R1 buitenring 
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• E313 richting Antwerpen tussen Geel-Oost en Antwerpen-Oost 

Het filepatroon hier is vrij variabel. Op sommige dagen (meestal maandag en vrijdag) is er geen file, op andere 

dagen is er fileterugslag vanaf de binnenring.  

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 3 oktober 2019, waarbij er zeer lichte terugslag is rond 16u vanaf 

de binnenring. Tussen 14.30 en half 15.30 is er rond Antwerpen-Oost ook lichte wachtrijvorming. 

 

Figuur 10: Filebeeld avondspits E313 richting Antwerpen en R1 binnenring 
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• E19 Zuid richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Antwerpen 

We observeren typisch file vanaf ongeveer 16u tot ongeveer 19u. 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 3 oktober 2019. De XT-plots op de R1 geven aan dat er fileterugslag 

vanaf de buitenring optreedt. Daarnaast is er rond Mechelen-Noord rond 17u en 18u tijdelijke filevorming. 

 

Figuur 11: Filebeeld avondspits E19-zuid richting Antwerpen 
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• E34 tussen Kemzeke en Sint-Anna/Linkeroever 

Het filepatroon hier is vrij variabel. Op sommige dagen is er geen file. Wanneer er wel file is, gebeurt dit typisch 

door fileterugslag vanaf de Kennedytunnel, meestal vanaf ongeveer 16u. De file eindigt dan meestal rond 18u. 

Onderstaande figuur toont het filepatroon op 3 oktober 2019. 

 

Figuur 12: Filebeeld avondspits E34-west richting Antwerpen 

 

• Overige trajecten 

Op de overige trajecten is er geen structurele filevorming.  
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2.2.3 DYNAMISCHE HERKOMST BESTEMMINGS-MATRICES  

Er zijn dynamische Herkomst-Bestemmings (HB)-matrices opgesteld voor 2 voertuigklassen:  

• Personenwagens 

• Vrachtwagens 

De HB-matrices geven de verkeersvraag tijdens de referentieperiodes weer per kwartier, enerzijds voor de 

ochtendspits (5u30-12u), anderzijds voor de avondspits (14u30-20u). We starten hierbij van de beschikbare 

statische HB-matrices per uur uit het rvm Antwerpen versie 4.2.2.  

De verkeerspatronen in deze statische HB-matrices zijn kritisch nagekeken, en waar nodig bijgesteld. Vervolgens 

zijn er dynamische HB-matrices opgesteld door de verkeersvraag per uur te verdelen over de 4 kwartieren via 

lineaire interpolatie. Deze dynamische HB-matrices zijn het vertrekpunt voor de kalibratie van de verkeersvraag. 

In de kalibratie worden de HB-matrices bijgesteld o.b.v. beschikbare metingen, zodanig dat de 

simulatieresultaten zo nauwkeurig mogelijk de bestaande toestand (tijdens de referentieperiodes) weergeven. 

Dit proces wordt in het hiernavolgende hoofdstuk beschreven.  
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3 KALIBRATIEPROCES 

In grote lijnen, omvat het kalibratieproces het inregelen van:  

• simulatieparameters 

• netwerkparameters (eigenschappen van links en knopen) 

• verplaatsingsmatrices en routekeuzeparameters 

De hiernavolgende paragrafen geven een samenvatting van de gevolgde aanpak bij deze verschillende aspecten 

van de kalibratie, alsook enkele belangrijke conclusies en de motivatie van bepaalde keuzes die gemaakt zijn. 

 INSTELLEN VAN SIMULATIEPARAMETERS 

De simulatieparameters omvatten o.a. de gehanteerde tijdsintervallen tijdens de simulaties, alsook algemene 

netwerkparameters die mee het globale modelgedrag bepalen. Deze waarden zijn ingesteld o.b.v. voorkennis en 

de ervaringen tijdens de eerste stappen van de opbouw van het mdvm Antwerpen. De simulatieparameters 

worden zodanig ingesteld dat de gewenste verhouding wordt bekomen tussen realiteitsgehalte en rekentijd.  

In het gekozen compromis, wordt een simulatie interval van 5 sec gehanteerd. Dit betekent dat de 

verkeerstoestanden berekend worden om de 5 sec, waardoor o.a. alternerende groen-rood fasen aan 

lichtengeregelde kruispunten slechts met dat interval kunnen wisselen. De rekentijd per evenwichtstoedeling ligt 

in de buurt van 7 uur voor de ochtendspitssimulatie en 8 uur voor de avondspitssimulatie. Dit is uiteraard 

afhankelijk van de gebruikte computer. 

Er worden 200 iteraties voor de ochtendspitssimulatie en 300 iteraties voor de avondspitssimulatie uitgevoerd 

om tot convergentie te komen. Tijdens de eerste 30 iteraties wordt slechts een deel van de HB-matrices 

opgeladen. Na 30 iteraties wordt de volledige verkeersvraag op het netwerk toegedeeld. 

   NETWERKPARAMETERS 

De kalibratie van het netwerk behelst in hoofdzaak de volgende parameters: 

• Capaciteiten op het hoofdwegennet: maximale intensiteiten per snelwegsegment 

Deze worden, per knelpunt, zoveel mogelijk rechtstreeks vanuit de teldata bepaald, zodat zo realistisch 

mogelijke waarden worden ingesteld. In het mdvm kan de capaciteit niet overschreden worden. Zodra de 

capaciteit bereikt wordt, ontstaat er stroomopwaarts file. De capaciteiten worden, per knelpunt, 

nauwkeurig bepaald omdat dit invloed heeft op de filelengte. Voor de overige wegvakken op het 

hoofdwegennet wordt de capaciteit op 2200 PAE/u ingesteld. Hierbij wordt uitgegaan van een gewicht 

van 2 PAE voor vrachtwagens. 

• Parameters fundamenteel diagram van de links 

Deze bepalen de fileterugslagsnelheid en filelengte. Er is standaard gekozen voor een maximale 

fileterugslagsnelheid van 26 km/u op het hoofdwegennet en 20 km/u op het onderliggende wegennet; 

en een plaatsinname van 9 meter per voertuig op het hoofdwegennet en 7 meter op het onderliggende 

wegennet. Op de snelwegen met file zijn deze waarden nog extra verhoogd tot 42 km/u en 11 tot 14 

meter per voertuig. De waarden voor het hoofdwegennet zitten aan de bovengrens van het spectrum. Dit 

bleek nodig om reguliere filelengtes voldoende lang te krijgen in het mdvm.  

• Capaciteiten onderliggend wegennet en kruispuntparameters: maximale intensiteiten voor 

afslagbewegingen, groentijden, enz. 
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De standaardinstellingen voor turn capaciteiten, zijn reeds beschreven in paragraaf 2.1.3. In de kalibratiefase, 

zijn voor gekende oververzadigde kruispunten deze capaciteiten gecontroleerd en waar nodig verfijnd, om 

rekening te houden met lokale effecten (bv. het capaciteitsreducerend effect van dwarsende zwakke 

weggebruikers). Ook de correcte modellering van de lichtenregelingen volgens V-plan is gecontroleerd voor deze 

selectie van oververzadigde kruispunten. 

• Vrije snelheden onderliggend wegennet 

In de gebruikte modelsoftware (Visum met add-in TRE) wordt geen rekening gehouden met vertragingen aan 

kruispunten en op links in onderverzadigde verkeerstoestanden o.w.v. bv. parkerende voertuigen, overstekende 

voetgangers, impact van OV, stochastische vertraging aan kruispunten (d.w.z. vertraging vanwege een 

stochastisch aankomstpatroon, waarbij een kortstondig overaanbod aan verkeer extra wachttijd veroorzaakt 

t.o.v. de deterministische vertraging o.b.v. gemiddelde intensiteiten), enz. Om de impact hiervan op de 

toedelingsresultaten toch in zekere mate in te brengen, wordt het onderliggend wegennet (OWN) in het mdvm 

minder aantrekkelijk gemaakt door de vrije snelheid op onderliggende wegen te verlagen. 

Op gewestwegen (linktype 5) wordt de vrije snelheid in eerste instantie gelijkgesteld aan de wettelijke snelheid. 

Voor relatief drukke wegen, wordt er echter vooropgesteld om de vrije snelheid te verlagen. Als uitgangspunt 

bestempelen we gewestwegen met een maximale intensiteit van > 650 pae/u/rijstrook (over alle tijdsintervallen 

heen) als druk. In het svm wordt volgende BPR-functie gebruikt om de vertraging i.f.v. de verkeersdrukte te 

bepalen: T_cur=t_0*(1+a∙〖sat〗^b). Met dezelfde parameterwaarden als in het svm voor gewestwegen (a = 1,2 

en b = 1,7) bekomen we een reductie van ongeveer 20% bij een intensiteit van 650 pae/u en een capaciteit van 

1800 pae/u. Na afronding, geeft dit onderstaande vrije snelheden voor drukke gewestwegen. 

Tabel 6: Vrije snelheden drukke gewestwegen (> 650 pae/u/rijstrook) 

Vrije snelheid Wettelijke snelheid 

25 30 

40 50 

55 70 

70 90 

95 120 
 

Voor relatief kalme gewestwegen blijft v0 gelijkgesteld aan de wettelijke snelheid. Merk op dat de 

onderverdeling kalm-druk in het mdvm handmatig dient te gebeuren, en dus tijdens de kalibratie geüpdated 

werd. 

Net als in het svm, is de vrije snelheid op lokale wegen in het mdvm afhankelijk van de urbanisatiegraad. Omdat 

we voor het mdvm weinig meerwaarde zien in een groot aantal categorieën, en omdat we de koppeling met de 

snelheidslimieten willen behouden, zijn de gehanteerde snelheden enigszins afwijkend van het svm.  

Tabel 7: Vrije snelheden lokale wegen (VWET = 30 km/u) 

linktype 

Urbanisatiegraad 

1-2 3-4 5-7 

6 25 20 15 

7 20 15 10 
 

Tabel 8: Vrije snelheden lokale wegen (VWET = 50 km/u) 

linktype 

Urbanisatiegraad 

1-2 3-4 5-7 
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6 45 35 25 

7 40 30 20 
 

Tabel 9: Vrije snelheden lokale wegen (VWET = 70 km/u) 

linktype 

Urbanisatiegraad 

1-2 3-4 5-7 

6 65 50 35 

7 55 40 30 
 

Na het bepalen van zo realistisch mogelijke standaardwaarden voor deze belangrijke parameters (o.b.v. data en 

expertervaring), zijn tijdens het kalibratieproces doorlopend lokale wijzigingen aangebracht om de kwaliteit van 

het mdvm Antwerpen te verbeteren. 

   DYNAMISCHE HERKOMST BESTEMMINGSMATRICES 

In deze stap worden de parameters vastgelegd die bepalen hoe de routekeuze verloopt, alsook de impact van de 

tol in de Liefkenshoektunnel hierop.  

Daarnaast worden de dynamische HB-matrices gekalibreerd, zodanig dat de modelresultaten de werkelijkheid 

nauwkeurig benaderen op vlak van filebeeld, reistijden en intensiteiten. Hierbij wordt uitgegaan van de 

beschikbare tellingen. De kalibratie gebeurt per telpost, door de HB-stromen die op de betreffende link passeren 

zodanig aan te passen dat de overeenkomst tussen modelintensiteit en telling zo goed mogelijk is. Hierbij wordt 

eerst getracht de grote stromen (op snelwegniveau) zodanig te kalibreren dat het filebeeld op de snelwegen een 

goede overeenkomst vertoont met de werkelijkheid. Na een eerste ruwe kalibratie op deze manier, gebeurt er 

een finetuning op plaatsen waar er nog grote afwijkingen zijn t.o.v. de tellingen.  

   CONCLUSIE KALIBRATIEPROCES 

Het doel van het kalibratieproces is om een bevredigend resultaat te bekomen op gebied van:  

• Knelpunten: oorzaak, plaats, duur en capaciteit komen zo goed mogelijk overeen met de waargenomen 

realiteit  

• De resulterende verkeerstoestand in het gehele netwerk (filebeeld en reistijden) 

• Overeenkomst tussen gemeten intensiteiten op tellocaties en de modelintensiteiten 

Hierbij worden de modelresultaten zoveel mogelijk vergeleken met de overeenkomende beschikbare data, om 

zo grote verschillen te identificeren. Bij de kalibratie wordt steeds eerst gezocht naar de oorzaak van de 

verschillen (zijn deze gerelateerd aan de verplaatsingsmatrices, aan (fouten in) het netwerk of aan 

routekeuzegedrag?). Vervolgens wordt ingeschat of en hoe de verschillen kunnen weggewerkt worden. 

Tenslotte is het belangrijk op te merken, dat getracht is om het resulterende gekalibreerde mdvm Antwerpen zo 

nauwkeurig mogelijk te laten zijn op het gehele netwerk (met uiteraard meer aandacht voor het studiegebied). 

Het kalibreren van de parameters (zowel netwerk als verplaatsingsmatrices) is steeds gebeurd met behoud van 

realistische waarden. Vaak zou het mogelijk zijn een lokale indicator (bv. een telling) beter te benaderen door 

onrealistische lokale aanpassingen (bv. het ophogen van de stroom van een korte HB-relatie langsheen de 

telpost). Dergelijke aanpassingen zouden echter nadelig zijn voor het globale realiteitsgehalte van het mdvm 

Antwerpen en voor de betrouwbaarheid in toepassingen ervan. Onvermijdelijk blijven daardoor bepaalde lokale 
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afwijkingen bestaan, aangezien de mogelijkheid of de informatie ontbreekt om via realistische 

modelaanpassingen een verbetering te bekomen (die niet elders een verslechtering oplevert). 
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4 RESULTATEN GEKALIBREERD MDVM ANTWERPEN VOOR 

REFERENTIEPERIODES 

Hieronder worden de resultaten samengevat van de referentieperiodes van het mdvm Antwerpen voor de 

ochtendspits en avondspits. De nauwkeurigheid van het gekalibreerde mdvm wordt getoond aan de hand van 

filebeelden (snelheden in XT-plots), intensiteiten (PAE/u) en reistijden. We beperken ons in deze rapportage tot 

een selectie van de belangrijkste segmenten en secties in het studiegebied. 

 OCHTENDSPITS 

4.1.1 XT-PLOTS 

Het filebeeld op de snelwegen tijdens de ochtendspits is samengevat op onderstaande XT-plots, samen met de 

XT-plots tijdens de referentiedag ter vergelijking. Op basis van deze vergelijking kunnen we volgende zaken 

besluiten: 

• De knelpunten in het mdvm Antwerpen komen zeer goed overeen met de knelpunten in werkelijkheid 

zowel qua locatie als periode. 

• De filepatronen komen goed overeen met de werkelijkheid. Wel zijn er een aantal afwijkingen in de 

lengte van de file. Dit is voornamelijk het geval op de E313, maar ook op E19 noord. Op de E313 komt 

dit omdat in werkelijkheid er stop-and-go-filepatronen optreden op als gevolg van instabiliteiten ter 

hoogte van de bottleneck; in het mdvm zorgen bottlenecks voor een stabiel filepatroon. De file in het 

mdvm Antwerpen is als gevolg hiervan sterker opeengepakt, hetgeen de iets kortere filelengte verklaart. 

Op E19noord was er op de referentiedag een ongeval ter hoogte van St-Job-in-’t-Goor. Dit ongeval en 

dus de bijhorende file zijn niet meegenomen in het model. 

 

  

Figuur 13: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Antwerpen (rechts) voor E313 richting Antwerpen (ochtendspits) 
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Figuur 14: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Antwerpen (rechts) voor E17 richting Antwerpen (ochtendspits) 

  

Figuur 15: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Antwerpen (rechts) voor E19 noord en R1 binnenring (ochtendspits) 

  

Figuur 16: vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Antwerpen (rechts) voor R2 buitenring (ochtendspits) 
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4.1.2 INTENSITEITEN 

Onderstaande figuren vergelijken alle tellingen vanaf 5.30u met de simulatieresultaten in een 45°-plot voor resp. 

het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet. Een R²-waarde van 1 betekent een perfecte fit tussen de 

tellingen en de simulatieresultaten. De R²-waarden van de ochtendspitssimulatie bedragen 0.97 voor het 

hoofdwegennet en 0.78 voor het onderliggend wegennet.  

 

Figuur 17: 45° plot hoofdwegennet (ochtendspits) 

 

Figuur 18: 45° plot onderliggend wegennet (ochtendspits) 

De intensiteiten in het mdvm Antwerpen komen op het hoofdwegennet zowel qua grootte-orde als qua verloop 

in de tijd goed tot zeer goed overeen met de metingen op de belangrijkste meetlocaties. Uit de intensiteiten aan 

de Kennedytunnel en de binnenring t.h.v. oprit Borgerhout blijkt verder dat de capaciteiten ter hoogte van de 

bottlenecks correct zijn ingesteld. 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de gemeten intensiteiten en de intensiteiten in het mdvm 

Antwerpen op de belangrijkste locaties waar er metingen beschikbaar zijn op de referentiedag.
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Figuur 19: Vergelijking intensiteiten mdvm Antwerpen 
(blauw) vs. meting (rood) voor R1 binnenring t.h.v. oprit 
Borgerhout (ochtendspits) 

 

 

Figuur 20: Vergelijking intensiteiten mdvm Antwerpen 
(blauw) vs. meting (rood) voor R1 buitenring t.h.v. oprit 
E19 (ochtendspits) 

  

Figuur 21: Vergelijking intensiteiten mdvm Antwerpen 
(blauw) vs. meting (rood) voor R1 binnenring t.h.v. 
Kennedytunnel (ochtendspits) 

 

 

Figuur 22: Vergelijking intensiteiten mdvm Antwerpen 
(blauw) vs. meting (rood) voor R1 buitenring t.h.v. 
Kennedytunnel (ochtendspits) 

 

 

Figuur 23: Vergelijking intensiteiten mdvm Antwerpen 
(blauw) vs. meting (rood) voor E313 richting Antwerpen 
tussen Wommelgem en Antwerpen (ochtendspits) 
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4.1.3 REISTIJDEN 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de geschatte werkelijke reistijden en de reistijden in het 

mdvm Antwerpen en dit voor de belangrijkste trajecten tijdens de ochtendspits.  

In tegenstelling tot de intensiteiten en snelheden, zijn de werkelijke reistijden op het hoofdwegennet geen 

metingen, maar worden de reistijden o.b.v. snelheidsmetingen door een reistijdalgoritme geschat. Voor het 

onderliggend wegennet, gaat het wel om metingen (floating car data van BeMobile) op de referentiedag, met 

weliswaar een beperkt aantal samples (lage penetratiegraad OWN + beperkte periode van een dag).  Hierdoor 

rust er een grotere onzekerheid rust op de werkelijke reistijden dan op de geobserveerde intensiteiten en 

filebeelden.  

Bovendien zijn reistijden een fijngevoeliger, moeilijker kalibreerbaar eindresultaat, waarvoor een verkeersmodel 

inherent grotere verschillen met de werkelijkheid zal vertonen.  

De afwijkingen tussen modelresultaat en werkelijkheid zijn daardoor op vlak van reistijden groter dan dit het 

geval is voor de intensiteiten en filebeelden, maar de reistijden in het mdvm vertonen de correcte grootte-orde 

en gevoeligheden op de meeste belangrijke trajecten.  

a) Reistijden trajecten hoofdwegennet 

In het algemeen komt de reistijd zowel qua piekwaarde als verloop goed overeen tussen model en meting. Enkel 

op de E17 is er een zekere tijdsverschuiving, en is piekwaarde 5 -10 minuten lager dan in werkelijkheid. 

 

  

 

 

Figuur 24: Vergelijking reistijden HWN mdvm Antwerpen (zwart) vs. schatting werkelijkheid (rood) ochtendspits 
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b) Reistijden trajecten onderliggend wegennet 

Het reistijdverloop op enkele belangrijke invalswegen oogt realistisch vergeleken met de metingen. Hierbij valt 

het op dat in de metingen er soms weinig variatie doorheen de tijd aanwezig is, ook op plaatsen waar we wel 

een piek in de reistijd verwachten (bv. Noorderlaan). Zoals al aangehaald is dit mogelijk een gevolg van het feit 

dat de metingen op het onderliggend wegennet gebeuren o.b.v. een beperkt aantal samples, en dus niet altijd 

de dynamiek als gevolg van de lichtengeregelde kruispunten langsheen het traject zullen vatten. 

  

     

 

 

Figuur 25: Vergelijking reistijden HWN mdvm Antwerpen (zwart) vs. schatting werkelijkheid (rood) ochtendspits 
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   AVONDSPITS 

4.2.1 XT-PLOTS 

Het filebeeld op de snelwegen tijdens de avondspits is samengevat op onderstaande XT-plots, samen met de XT-

plots tijdens de referentiedag ter vergelijking.  

Op basis van deze vergelijking kunnen we volgende zaken besluiten: 

• De knelpunten in het mdvm Antwerpen komen zeer goed overeen met de knelpunten in werkelijkheid, 

zowel qua locatie als periode 

• De filepatronen komen goed tot zeer goed overeen met de werkelijkheid, met hier en daar een paar 

kleine, zeer tijdelijke bottleneck activaties die ontbreken. Ook de file op de E17 slaat iets minder snel 

terug dan in werkelijkheid. 

  

Figuur 26: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Antwerpen (rechts) voor E313 richting Antwerpen (avondspits) 
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Figuur 27: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Antwerpen (rechts) voor E17 richting Antwerpen (avondspits) 

  

Figuur 28: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Antwerpen (rechts) voor R1 binnenring (avondspits) 

  

Figuur 29: Vergelijking XT-plot data (links) vs. mdvm Antwerpen (rechts) voor E19 zuid richting Antwerpen (avondspits) 
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4.2.2 INTENSITEITEN 

Onderstaande figuren vergelijken alle tellingen vanaf 14.30u met de simulatieresultaten van de avondspits in 

een 45°-plot voor resp. het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet. Een R²-waarde van 1 betekent een 

perfecte fit tussen de tellingen en de simulatieresultaten. De R²-waarden van de avondspitssimulatie bedragen 

0.97 voor het hoofdwegennet en 0.72 voor het onderliggend wegennet. De resultaten zijn gefiltered zodat de 

opwarm periode is verwijderd (de eerste twee kwartieren van 14u – 14u30). 

 

Figuur 30: 45° plot hoofdwegennet (avondspits) 

 

Figuur 31: 45° plot onderliggend wegennet (avondspits) 

 

De intensiteiten in het mdvm Antwerpen komen op het hoofdwegennet zowel qua grootte-orde als qua verloop 

in de tijd goed tot zeer goed overeen met de metingen op de belangrijkste meetlocaties. De grotere afwijkingen 

in het begin van de simulatie zijn te wijten aan het laden van het initieel lege netwerk. Dit duurt ongeveer een 

half uur tot drie kwartier in dit netwerk voor de modelresultaten de gemeten intensiteiten goed kunnen 
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benaderen. Uit de intensiteiten aan de Kennedytunnel, de binnenring t.h.v. oprit Borgerhout en de buitenring na 

E19 Zuid blijkt dat de capaciteiten ter hoogte van de bottlenecks correct zijn ingesteld. 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de gemeten intensiteiten en de intensiteiten in het mdvm 

Antwerpen op de belangrijkste locaties waar er metingen beschikbaar zijn op de referentiedag. 
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Figuur 32: Vergelijking intensiteiten mdvm Antwerpen 
(blauw) vs. meting (rood) voor E17 richting Antwerpen 
t.h.v. Sint-Niklaas (avondspits) 

 

 

Figuur 33: Vergelijking intensiteiten mdvm Antwerpen 
(blauw) vs. meting (rood) voor R1 binnenring t.h.v. 
Borgerhout (avondspits) 

 

Figuur 34: Vergelijking intensiteiten mdvm Antwerpen 
(blauw) vs. meting (rood) voor R1 buitenring t.h.v. E19 
(avondspits) 

 

 

Figuur 35: Vergelijking intensiteiten mdvm Antwerpen 
(blauw) vs. meting (rood) voor R1 binnenring t.h.v. 
Kennedytunnel (avondspits) 

 

 

Figuur 36: Vergelijking intensiteiten mdvm Antwerpen 
(blauw) vs. meting (rood) voor R1 buitenring t.h.v. 
Kennedytunnel (avondspits) 
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4.2.3 REISTIJDEN 

Onderstaande figuren tonen de vergelijking tussen de gemeten reistijden en de reistijden in het mdvm 

Antwerpen voor enkele belangrijke trajecten. De reistijden in het mdvm vertonen de correcte grootte-orde en 

gevoeligheden op de meeste belangrijke trajecten. Dezelfde bemerkingen gelden als beschreven bij de 

ochtendspits, zie paragraaf 4.1.3. 

a) Reistijden trajecten hoofdwegennet 

In het algemeen komt de reistijd qua piekwaarde goed overeen tussen model en meting. Ook qua verloop is er 

een goede match. Op de E17 loopt de reistijd in het begin van de spits minder snel op doordat de file minder snel 

terugslaat, zoals ook op de XT plots te merken was. Op de binnenring ontbreekt de kortstondige activatie van 

het knelpunt t.h.v. Borgerhout, waardoor ook daar de reistijd in de vroege spits lager ligt dan in werkelijkheid. 

 

  

 

 

Figuur 37: Vergelijking reistijden HWN mdvm Antwerpen (zwart) vs. schatting werkelijkheid (rood) avondspits 
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b) Reistijden trajecten onderliggend wegennet 

Het reistijdverloop op enkele belangrijke invalswegen oogt realistisch vergeleken met de metingen. Net als bij 

de ochtendspits valt het op dat in de metingen er soms weinig variatie doorheen de tijd aanwezig is, ook op 

plaatsen waar we wel een piek in de reistijd verwachten (bv. Noorderlaan). Zoals al aangehaald is dit mogelijk 

een gevolg van het feit dat de metingen op het onderliggend wegennet gebeuren o.b.v. een beperkt aantal 

samples, en dus niet altijd de dynamiek als gevolg van de lichtengeregelde kruispunten langsheen het traject 

zullen vatten. 

 
Figuur 38: Vergelijking reistijden HWN mdvm Antwerpen (zwart) vs. schatting werkelijkheid (rood) avondspits 

 

   GLOBALE ANALYSE 

Globaal genomen benadert het mdvm Antwerpen de werkelijkheid zeer goed qua intensiteiten en filebeelden. 

De modelintensiteiten benaderen de tellingen nauwkeurig op de belangrijkste locaties en de capaciteit van de 

snelwegbottlenecks in het mdvm is dezelfde als in werkelijkheid. De XT-plots tonen dat de files in het mdvm 

Antwerpen zich voordoen op dezelfde locaties en tijdens dezelfde perioden als in werkelijkheid. Qua filelengtes 

zijn er wel zekere afwijkingen op bepaalde locaties. Dit is niet toevallig: de lengte van de file is gevoelig voor 

kleine veranderingen in de intensiteiten. Deze kleine afwijkingen vertalen zich sterker door in de reistijden, 

waarvoor het mdvm iets grotere afwijkingen met de werkelijkheid vertoont dan op vlak van intensiteiten en 
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filebeelden. Toch is ook hier er een goede match tussen model en werkelijkheid, zeker wat piekwaarde betreft. 

Op het onderliggend wegennet zien we soms (relatief gezien) grotere afwijkingen. Hierbij valt op dat de metingen 

weinig piekprofiel vertonen, waarbij er vragen gesteld kunnen worden over de kwaliteit van de data, mogelijk 

als gevolg van een beperkte aantal samples.  

Bij gebruik van het mdvm Antwerpen moet er wel rekening mee gehouden worden dat - zoals onvermijdelijk is 

in verkeersmodellering - een evenwichtssituatie over de verschillende routes wordt verondersteld. Hierbij 

kennen bestuurders op elk moment de toekomstige reistijden langsheen hun mogelijke routes en kiezen ze 

steeds voor de snelste route. Dit zorgt voor overgangen die feller zijn dan in werkelijkheid. Bijvoorbeeld, op het 

ogenblik waarop in het mdvm Antwerpen de reistijd op de snelweg door filevorming hoger wordt dan van een 

alternatieve route via het onderliggend wegennet, reageert het mdvm hier sterk op door veel meer verkeer via 

deze alternatieve (sluip)route te sturen. In werkelijkheid kennen bestuurders de toekomstige reistijden niet, 

waardoor de routekeuze in werkelijkheid meer star vasthoudt aan een gekende route (vaak via de snelweg). 

Een andere beperking zien we bij het evenwicht tussen de Liefkenshoektunnel en de R1 buitenring. De tol in de 

Liefkenshoektunnel, gemodelleerd met één statische waarde voor de Value of Time (VOT) per voertuigtype, zorgt 

voor een gebruik van de Liefkenshoektunnel dat meer discontinu verloopt dan in werkelijkheid. Elk voertuig 

ervaart de tolkost op dezelfde manier, en er ontstaat een evenwicht met een alternatieve route langs de R1. Dit 

evenwicht is gevoelig voor veranderingen in de fileopbouw op de R1. In werkelijkheid is er niet één VOT die gelijk 

is voor alle voertuigen, maar varieert deze sterk binnen een voertuigklasse en wellicht ook in de tijd. Zo zijn er 

vrachtwagens met high-value goederen die een hogere VOT hebben voor wie de tijdswinst van de 

Liefkenshoektunnel sterk opweegt tegen de tolkost. Dit zorgt ervoor dat een deel van het verkeer in 

werkelijkheid ongevoelig(er) is aan veranderingen in fileopbouw op de R1 dan in het model. Dit effect wordt 

versterkt door het feit dat in het model bestuurders de toekomstige reistijden kennen, zoals hierboven uitgelegd. 

Globaal genomen kan echter gesteld worden dat de variaties van dag tot dag qua filebeeld in het Antwerpse 

netwerk duidelijk groter zijn dan de afwijkingen tussen de gekalibreerde modelresultaten en de gekozen 

referentieperioden. Dit is vastgesteld bij het kiezen van geschikte referentieperiodes, waarvoor verkeersdata van 

een groot aantal verschillende dagen is geanalyseerd. 

  



 

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

 

Beleid 45  

 

5 VALIDATIEPROCES 

Dit hoofdstuk vat kort het gevolgde validatieproces van het mdvm Antwerpen samen. Het mdvm Antwerpen is 

gevalideerd a.d.h.v. verschillende validatiescenario’s, namelijk: 

• Werffase 3 van de Oosterweelwerken op Rechteroever (ochtend- en avondspits) 

• Ongedaan maken van de spitsstrook op de E313 richting Luik (avondspits) 

• Verlagen/verhogen van de vraagmatrix met 10% (ochtend- en avondspits) 

• Afsluiten van de R2 Beverentunnel in zuidelijke rijrichting (ochtend- en avondspits) 

• Asfalteringswerken op de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke (ochtend- en avondspits) 

Deze scenario’s belichten een breed spectrum aan mogelijke verkeerssituaties die met het mdvm Antwerpen 

kunnen worden doorgerekend: van theoretische scenario’s (verlagen/verhogen verkeersvraag) tot realistische 

scenario’s uit het verleden en in de toekomst (spitsstrook E313, afsluiten Beverentunnel en werffase 

Oosterweelwerken Rechteroever). 

In elk scenario komt de modelreactie qua invloedsgebied, zowel in tijd als ruimte, goed overeen met de intuïtieve 

verwachtingen; wijzigingen in vraag en capaciteit leiden tot een wezenlijke reactie ter hoogte van de wijzigingen, 

en er treden geen onverwachte effecten op locaties ver van de wijzigingen. 

In vergelijking met het mdvm Antwerpen basisjaar 2015 zien we in het algemeen een sterkere modelreactie. 

Deze modelreactie komt beter overeen met wat er intuïtief zou verwacht worden; bij het mdvm Antwerpen 

basisjaar 2015 waren er vaker bedenkingen bij de beperkte modelreactie. Mogelijke verklaringen voor deze 

hiervoor zien we in het feit dat er meer rerouting via het onderliggend wegennet mogelijk is door de uitbreiding 

van het netwerk. Ook de verbeterde distributiepatronen in de nieuwe HB-matrices spelen mogelijk een rol in een 

bredere modelreactie. Tot slot zien we dat de weerstand op het OWN verbeterd is doordat alle VRI’s zijn 

gemodelleerd. Hierdoor kunnen voertuigen bij file op het HWN minder makkelijk sluipen langs het OWN. 

Uit de verschillende validatiescenario’s komt ook naar voor dat het evenwicht tussen R2 en Buitenring gevoelig 

is, en dat kleine wijzingen redelijke verschuivingen kan veroorzaken qua totale verkeersintensiteiten. Ook de 

filelengte op de E17 richting Antwerpen wordt hierdoor beïnvloed. Vooral in het avondspitsscenario komt dit fel 

naar voor. 

De scenario’s tonen ook een verbeterde stabiliteit t.o.v. het mdvm Antwerpen basisjaar 2015. Zeker bij de 

ochtendspits is de convergentie van het mdvm Antwerpen basisjaar 2019 in alle validatiescenario’s zeer stabiel. 

Maar ook in de avondspits zien we zelfs bij de meest extreme scenario’s (bv. +10% verkeersvraag) dat er een 

duidelijke convergentie plaatsvindt binnen de 300 iteraties. 
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6 STANDAARD MODELRESULTATEN 

In deze sectie geven we een overzicht van de belangrijkste modelresultaten die het mdvm kan leveren, en die 

kunnen helpen om het effect in te schatten en te visualiseren bij het doorrekenen van scenario’s. 

• XT plots 

 

Figuur 39: Voorbeeld XT plot 

Deze figuren geven over een traject de snelheid, en daarmee het filepatroon weer in tijd en ruimte. Op 

basis hiervan kan de bottleneck geïdentificeerd worden, kan men zien hoe zwaar een file is, hoe ver de 

file reikt, en hoe lang de file duurt. 

• Intensiteiten 

De figuren met het intensiteitsverloop doorheen de tijd kan gebruikt worden om het effect van bepaalde 

maatregelen op een specifieke locatie in detail te bekijken. 

 

 

Figuur 40: Voorbeeld intensiteitsplot 
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• Reistijden 

De figuren met het reistijdverloop doorheen de tijd kan gebruikt worden om het effect van bepaalde 

maatregelen op een bepaald traject in detail te bekijken. 

 

 

Figuur 41: Voorbeeld reistijdplot 

 

• Voertuigkilometers en voertuiguren 

Er kunnen tabellen opgemaakt worden waarin het aantal voertuigkilometer en/of het aantal 

voertuiguren wordt weergegeven voor zowel de basistoestand als een gewijzigde toestand. Deze 

voertuigkilometers en voertuiguren kunnen verder onderverdeeld worden per voertuigtype 

(personenwagen of vracht), en per linktype of zone. 

 

 

Figuur 42: Voorbeeld tabel voertuigkilometers en voertuiguren 

 

 

 

  



 

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

 

Beleid 48  

 

• Densiteitsplot 

Er kunnen figuren gemaakt worden die de fileopbouw weergeven over heel het netwerk op een bepaald 

tijdstip. Deze figuren geven een goed inzicht in hoe de files zich opbouwen doorheen de tijd over een 

ruime zone. 

 

 

Figuur 43:   Voorbeeld densiteitsplot 

  



 

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

 

Beleid 49  

 

• Verschillenplot 

De verschillenplots laten zien hoeveel verkeer meer of minder er passeert op elk segment van het 

netwerk. Deze verschillenplot kan opgemaakt worden voor een volledige spitsperiode, of voor 

specifieke momenten tijdens de spits. 

 

 

Figuur 44: Voorbeeld verschillenplot 

 


