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BIJLAGE 1. BOUWSTENEN VERKEERSMODEL 
 
De informatie in deze bijlage is afkomstig van het Department MOW afdeling beleid1. 
 
De Vlaamse strategische verkeersmodellen bevatten 4 bouwstenen:  

- Inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor de basistoestand 2013 (SDG’s, netwerken en 
verkeerstellingen)  

- Inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor het toekomstscenario 2025 (SDG’s en netwerken)  
- Parameters voor de verschillende deelmodellen (afgeleid uit resultaten relevante OVG’s)  
- Modelinstrumentarium  

 
In de volgende onderdelen wordt verder ingegaan op deze bouwstenen voor het provinciaal verkeersmodel 
Limburg, dat een statisch, multimodaal, geaggregeerd verkeersmodel op strategisch niveau is. Verder wordt in 
het laatste onderdeel beschreven op welke manier de basisresultaten van de provinciale verkeersmodellen 
gevalideerd zijn.  
 
INPUTGEGEVENS AAN VRAAG- EN AANBODZIJDE VOOR HET BASISJAAR 2013 (SDG’S, 
NETWERKEN EN VERKEERSTELLINGEN)2 

Het netwerk en de zonering van het provinciaal verkeersmodel (pvm) Limburg versie 3.7.1 behelst heel België en 
het relevante deel van de omringende landen. De omvang van de verkeerszones varieert naargelang het 
studiegebied. Het pvm Limburg heeft de provincie Limburg als studiegebied. Hier is de zonering relatief fijn en 
sluit ze vrij dicht aan bij de statistische sectoren3, zoals ze door de FOD Economie gehanteerd worden. Naarmate 
een zone verder van het studiegebied verwijderd is, zal deze groter van omvang zijn. Buiten het studiegebied is 
de zonering dus minder fijn.  
 
Aan deze zonering is ook een gegevenslaag gekoppeld. In deze laag zitten de socio-demografische gegevens 
(SDG’s) omtrent bevolking, tewerkstelling, schoolbevolking, schoolgaanden, gezinsgrootte, autobezit, … .  
 
Deze gegevens zijn afgeleid van een aantal gegevensbanken voor de periode 2011-2013. De verkeerstellingen 
die gebruikt zijn voor de kalibratie van de verkeersmodellen zijn afgeleid uit 3 databanken:  

- Het permanent meetnet van dubbele lussen op alle snelwegen in Vlaanderen (ongeveer 95 % dekking);  
- De verkeerstellingen die uitgevoerd zijn in de periode september 2013 – april 2014, deze 

meetcampagne is uitgevoerd met het oog op een nieuwe kalibratie alsook als vóór- of nulmeting voor 
de evaluatie van de effecten van kilometerheffing voor vrachtwagens (ingevoerd vanaf 1/04/2016);  

- Het meetnet van AWV op een aantal gewestwegen in Vlaanderen. Dit meetnet wordt afgebouwd, 
waardoor het aantal operationele meetlocaties stelselmatig daalt. In 2013 was de dekkingsgraad nog 
voldoende.  

 
De verfijning van de infrastructuurnetwerken is gelijkaardig: binnen het studiegebied zelf worden alle 
ontsluitende wegen tot een deel van de belangrijkste verzamelwegen opgenomen, buiten het studiegebied daalt 
deze detailleringsgraad. Gelijklopend worden binnen het studiegebied alle haltes van De Lijn en stations van de 
NMBS opgenomen en worden de OV-dienstvoeringen tot op doortochttijd ingevoerd. Hetzelfde geldt voor het 
aanbod van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en haar Waalse tegenhanger TEC (voor zover relevant 
binnen het studiegebied van het pvm Limburg). Buiten het studiegebied is het aanbod openbaar vervoer 
logischerwijze minder gedetailleerd opgenomen. Deze lijnvoeringen worden voor alle modelperiodes uit de 
beschikbare databanken of andere gegevensbronnen van de Belgische openbaar vervoermaatschappijen (De 
Lijn, NMBS, TEC, MIVB) afgeleid. Dit lijnenbestand dateert voor het basisjaar uit 2013.  
 

 
1 Aanvraag van basisresultaten i.h.k.v. opmaak mobiliteitsplannen Gent, Kortrijk, Limburg, Mechelen, Vlaamse rand. Department MOW 
afdeling beleid, versie 01-08-2019 
2 https://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen - Strategische Verkeersmodellen - Provinciale Verkeersmodellen versie 3.7.1 – pvm 
3.7.1 Rapport invoergegevens basistoestand.pdf   
3 http://statbel.fgov.be/nl/binaries/Secteurs%20stat-NL_tcm325-174181.pdf   
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INPUTGEGEVENS AAN VRAAG- EN AANBODZIJDE VOOR HET TOEKOMSTJAAR 2025 (SDG’S EN 
NETWERKEN)  
Strategische verkeersmodellen worden meestal gebruikt voor inschattingen op langere termijn. Hiervoor is in 
2016 een toekomstscenario 2025 ontwikkeld. In dit toekomstscenario wordt rekening gehouden met een aantal 
ontwikkelingen op demografisch, ruimtelijk en infrastructureel vlak. Aan de hand van de ruimtelijke en 
demografische groeiprognoses is een SDG-databank voor het toekomstjaar 2025 opgesteld.  
 
Ten opzichte van de basistoestand 2013 worden de volgende infrastructuurmaatregelen ingevoerd, deze worden 
gedetailleerder besproken in de rapportage van de opbouw van het toekomstscenario 2025. Hieronder is een 
overzicht gegeven van de maatregelen binnen het studiegebied van het pvm Limburg: 

- N29 en N72: streefbeeld Beringen  
- N79: zuidelijke ontsluitingsweg Tongeren  
- Taunusweg: opwaardering van de verbinding tussen N702 en N730 te Genk 
- N71: streefbeeld Lommel  
- N73/N715: downgrading te Hechtel-Eksel  
- N73: doortrekking Ham  
- N71: doortrekking Neerpelt-Achel 

 
In het toekomstscenario 2025 zijn aan de kant van het aanbod openbaar vervoer een aantal wijzigingen 
opgenomen. Voor de NMBS gaat het om de invoering van het GEN rond Brussel en een uitbreiding van het 
aanbod van/naar de luchthaven. Daarnaast kreeg het station Noorderkempen een aangepaste bediening. Voor 
de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB gaat het om een aantal uitbreidingen en/of verbeteringen aan 
bepaalde metro-, tram- of buslijnen.  
 
Wat De Lijn betreft, worden enkel de geplande uitbreidingen opgenomen waarvoor er reeds financiering 
voorzien is. Voor het provinciaal verkeersmodel Limburg betekent dit dat enkel de sneltram 1 tussen Hasselt en 
Maastricht is opgenomen in het nieuwe aanbod.  
 
Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen (ruimtelijke ontwikkelingen4, infrastructuuraanpassingen en OV-
aanpassingen) wordt verwezen naar de rapportage van de opbouw van het toekomstscenario 2025. Deze 
rapportage kan opgevraagd worden bij het team Verkeersmodellen van de afdeling Beleid van het departement 
MOW. 
 
MODELINSTRUMENTARIUM EN PARAMETERS VAN DE VERSCHILLENDE DEELMODELLEN  
Het provinciaal verkeersmodel bestaat klassiek uit vijf stappen:  

- Tripgeneratie (en tijdstipkeuze): hierbij wordt voor de beschouwde tijdsperiode berekend hoeveel 
verplaatsingen er in iedere verkeerszone vertrekken en aankomen.  

- Tripdistributie: in deze stap worden de globale verplaatsingen per verkeerszone verdeeld over alle 
herkomsten en bestemmingen. Het resultaat hiervan zijn de globale verplaatsingsmatrices of HB-
matrices.  

- Vervoerwijzekeuze: in functie van de aantrekkelijkheid van de verschillende vervoersmodi worden de 
HB-matrices opgedeeld in verplaatsingsmatrices per vervoersmodus (auto, fiets, te voet en openbaar 
vervoer).  

- Kalibratie: de HB-matrices voor de vervoersmodi over de weg (auto, lichte en zware vrachtwagens) 
worden gekalibreerd in functie van de beschikbare tellingen. De HB-matrices voor openbaar vervoer 
worden op een analoge wijze gekalibreerd.  

- Toedeling of routekeuze: in de laatste stap worden de resulterende HB-matrices toegedeeld voor de 
verschillende vervoersmodi, met uitzondering van fiets en te voet.  

 
 

 

 
4 https://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen - Strategische Verkeersmodellen - Provinciale Verkeersmodellen versie 3.7.1 – pvm 
3.7.1 Projecten toekomstjaar 2025.zip   
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De parameters die gebruikt worden in de verschillende deelmodellen zijn voor deze versie 3.7.1 afgeleid uit de 
resultaten van de Socio-Economische Enquête 20015 en de resultaten van het Vlaamse OVG1-46 (Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag). Deze gedragsonderzoeken geven inzicht in het verplaatsings- en mobiliteitskeuzegedrag 
van de gemiddelde Vlaming. Daarnaast is er een onderzoek rond het winkelgedrag uitgevoerd in november 2006. 
Uit de resultaten van dit onderzoek zijn de parameters voor het winkelmotief afgeleid.  
 
Een groot deel van het vraagmodel, met name de tripgeneratie en -distributie, zit vervat in de BASMAT-module. 
Deze module berekent de vraagmatrices per motief voor alle relevante modelperiodes (7u-8u, 8u-9u, 12u-13u, 
15u-16u, 16u-17u en 17u-18u). 
 
Voor versie 3.7.1 van het pvm Limburg werd gebruikgemaakt van BASMAT versie 3.7. De opbouw van de 
BASMAT-module versie 3.7 is beschreven in een rapport7.  
In BASMAT wordt onderscheid gemaakt in 5 (hoofd)motieven:  

- werk  
- school  
- winkel  
- recreatief en sociaal bezoek  
- overig  

 
De motieven werk, school en winkel zijn nog bijkomend onderverdeeld in een aantal deelmotieven. 
 
De vervoerwijzekeuze, kalibratie en routekeuze zitten vervat in een andere module van het gebruikte 
modelinstrumentarium: het eigenlijke multimodale (verkeers)model versie 3.7.18 (MM versie 3.7.1). Voor de 
basistoestand 2013 worden de in MM berekende HB-matrices gekalibreerd met behulp van een aantal 
databanken voor het wegverkeer (auto, lichte en zware vrachtwagens) en voor het openbaar vervoer (De Lijn en 
NMBS).  
 
Daarnaast worden de synthetische vrachtwagenmatrices afkomstig uit het strategisch vrachtmodel Vlaanderen 
in MM gekalibreerd. Hierbij wordt vertrokken van dezelfde gegevensbronnen als voor de personenauto’s. Wel 
gebeurt de vrachtkalibratie voorafgaandelijk aan de andere stappen van MM.  
 
De kalibratiegegevens zijn verzameld voor het jaar 2013. Ondertussen zijn er meer recente verkeerstellingen 
beschikbaar, zeker op de snelwegen worden deze continu ingewonnen door het Verkeerscentrum. Maar omdat 
voor het openbaar vervoer en vooral voor De Lijn 2013 het laatste jaar is waarvoor er uitgebreide tellingen op 
het openbaar vervoer gebeurd zijn, is voor de basistoestand van de provinciale verkeersmodellen 2013 als 
kalibratie- en basisjaar gekozen. Het vervoerwijzekeuzemodel is immers een belangrijk onderdeel van het MM 
en hierbij wordt best vertrokken van consistente verkeerstellingen. 
 
VALIDATIE VAN DE BASISRESULTATEN 
De basisresultaten van de provinciale verkeersmodellen zijn in de loop van 2017 grondig gevalideerd. Hierbij zijn 
in eerste instantie een aantal meer generieke validatietesten gebeurd. Aanvullend is specifiek voor het 
provinciaal verkeersmodel Limburg nagegaan of het verkeersmodel logisch reageert op een aantal 
testdoorrekeningen, waarbij kleine veranderingen aangebracht zijn aan het netwerk of de verplaatsingsmatrices. 
De slotconclusie van dit validatieproces is dat het provinciaal verkeersmodel betrouwbare resultaten oplevert en 
gebruikt kan worden in strategische planningsprocessen. De resultaten van dit validatieproces zijn gebundeld in 
een validatierapport dat momenteel gefinaliseerd wordt en binnenkort opgevraagd kan worden bij het team 
Verkeersmodellen van de afdeling Beleid van het departement MOW. 

 
5http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/enquetes_et_methodologie/monografieen_socio-
economische_enquete_2001.jsp   
6 http://www.mobielvlaanderen.be/ovg/   
7 https://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen - Strategische Verkeersmodellen - Provinciale Verkeersmodellen versie 3.7.1 – pvm 
3.7.1 Opbouw BASMAT.pdf   
8 https://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen - Strategische Verkeersmodellen - Provinciale Verkeersmodellen versie 3.7.1 – pvm 
3.7.1 Opbouw MM.pdf   


