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Spierbal-resolutie Vlaams parlement resultante van groeiende politieke 

zenuwachtigheid over Oosterweelbeslissing 

Meerderheidspartijen willen interne dissidentie de mond snoeren en opstellers MER-rapport 

over Meccanoscenario onder druk zetten 

In het Vlaams parlement ligt vandaag een resolutie (zie bijlage achteraan) voor ingediend 

door parlementsleden van de drie meerderheidspartijen. Met die resolutie willen de partijen de 

Oosterweelbeslissing (incluis randvoorwaarden) van september 2010 herbevestigen. 

Bovendien eisen ze van de regering en lokale gemeentebesturen ‘eenduidige communicatie’ 

over het Oosterweeldossier. 

Dit initiatief is een bizarre demarche, want waarom voelen parlementsleden uit de 

meerderheid plots de noodzaak om aan een regering te vragen een reeds genomen beslissing 

te herbevestigen en om lokale besturen tot de orde te roepen op het vlak van communicatie 

over dit dossier? 

De centrale vraag hierbij wordt: wie zijn de doelgroepen van deze communicatie? 

Er zijn er twee: 

1. de politieke twijfelaars binnen regering en op lokaal niveau (= gemeentebesturen en 

Antwerpse districten). 

Het is niet allemaal koek en ei binnen de meerderheidspartijen i.v.m. dit dossier. Lokale 

burgemeesters die essentiële onderdelen van het Masterplan bekritiseren, Antwerpse 

districtsraden die impliciet de Meccano steunen, een N-VA-voorzitter die zijn twijfels uit bij 

de Oosterweeltunnels, etc. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wil men daarom 

de rangen gesloten houden De resolutie dient om groeiende dissidentie binnen de partijen – 

ook en vooral op lokaal niveau – in de kiem te smoren. Het Oosterweeldossier wordt een 

belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen: richting lokale kandidaten zetten de drie 

meerderheidspartijen de puntjes op de i, om iedereen bij de les te houden. 

Wat dat betreft wijst de resolutie vooral op onzekerheid en verdeeldheid binnen de regering. 

2. de opmakers van het MER-rapport waarin de Oosterweelverbinding wordt afgewogen 

tegen het Meccanoscenario. 

Uit de kennisgeving van de lopende MER-rapportering over de Oosterweelverbinding blijkt 

inmiddels dat het Meccanoscenario volwaardig meegenomen moet worden als alternatief voor 

de Oosterweelverbinding, d.w.z. onder de eigen randvoorwaarden en niet onder die van de 

regering (bv. verschilpunt al dan niet open houden Kennedytunnel voor vrachtverkeer). 

In de lopende MER-procedure wordt het Meccanoscenario dus wel degelijk meegenomen 

onder andere voorwaarden dan vermeld in de resolutie. Als de meerderheidspartijen blijkens 

de resolutie nogmaals de behoefte voelen om de randvoorwaarde ‘vrachtverbod in de 

Kennedytunnel’ vast te klikken als enige randvoorwaarde, wat zegt dit dan over het statuut 

van het lopende MER-onderzoek? We kunnen uit deze resolutie alleen maar afleiden dat de 



meerderheidspartijen hier stellen dat ze de Meccano in de plan-MER niet ernstig willen 

nemen, wat de dienst-MER daar verder ook over denkt. 

Terecht noteert Gazet van Antwerpen in haar standpunt vandaag: ‘Middenvinger naar de 

actiegroepen is niet proper’. 

Wij durven dit intimidatie aan het adres van de opstellers van het MER-rapport noemen: 

verdoe uw tijd niet aan ernstig onderzoek van het Meccanoscenario, want wij houden daar 

toch geen rekening mee. 

Om het BAM-tracé op de rails te houden nam de regering eerder al eens haar toevlucht tot dit 

soort van demarches. In de Arup/SUM-studie (2008-2009) werd het toenmalige stRaten-

generaal-tracé ook onderzocht op eigen randvoorwaarden. Dat uitgangspunt stond expliciet zo 

opgenomen in de Europese aanbesteding voor de studieopdracht. Maar toen bleek dat het 

stRaten-generaal-tracé gunstiger scoorde dan het BAM-tracé, besliste de regering om haar 

belofte te breken en kwam ze terug op haar fiat om dat tracé op eigen voorwaarden te 

bestuderen. 

De Vlaamse regering laat vandaag dus haar spierballen rollen, intern en extern. Uit de 

resolutie blijkt vooral angst voor zichzelf en de wil om bij voorbaat mogelijke resultaten van 

een MER-rapport te overrulen. Dit is paniekvoetbal. 

De politieke communicatie achter deze resolutie beoogt: 

* de Meccano en de TML-studie openlijk nog eens bij het grof vuil zetten; 

* bij voorbaat het Meccanoluik uit de plan-MER in twijfel trekken; 

* groeiende dissidentie binnen meerderheidspartijen in het gareel houden. 

Het parcours van de Oosterweelbesluitvorming wordt stilaan dramatisch, op het vlak van de 

relatie met de bevolking en de omgang met procedures. 

Het dossier werd jaren geleden op ondoorzichtige wijze opgestart, binnen gesloten 

besluitvorming. We worstelen nog steeds met deze erfenis. In het voorjaar van 2000 werd te 

elfder uren een zogenaamde 7
de

 variant toegevoegd aan een lopende studie – niemand had ooit 

van die variant gehoord. Enkele weken later werd deze variant – het latere BAM-tracé – het 

officiële regeringsstandpunt, bekrachtigd door een nepdraagvlak bekomen op een 

zogenaamde Staten-Generaal. De Antwerpenaar werd in snelheid genomen. 

Vervolgens ging het dossier vijf jaar ondergronds. Niemand in Antwerpen werd op de hoogte 

gebracht van wat er op de stad afkwam. De bevolking hoorde het in Keulen donderen, 

wanneer werd gepolst naar de intentie van de regering om een nieuwe autostrade te bouwen. 

In 2005 verscheen het dossier weer bovengronds. Meteen rees verzet vanuit vele hoeken. Daar 

werd nooit ernstig op ingegaan. Wie vragen stelde bij het project werd afgeblaft en 

weggelachen. 

Vervolgens hielden regering en BAM jarenlang leugens gestand: dat de ring niet verbreed zou 

worden, dat er geen 18 rijstroken aan het Sportpaleis zouden komen, dat wat de actiegroepen 



en burgers beweerden larie was. Het debat over luchtkwaliteit, lawaai en stadsontwikkeling 

(vernietiging Eilandje, mismeestering ringzone) werd nooit ernstig genomen. 

Toen actiegroepen een volksraadpleging hadden afgedwongen, ging de politiek met haar 

gewicht op de vraagstelling zitten: er kwam een dictaat vanuit Brussel: deze vraag en geen 

andere. 

Toen de uitslag van de volksraadpleging niet strookte met de agenda van de regering (BAM-

tracé overeind houden), werd die uitslag genegeerd. Men ging lustig door met het BAM-tracé. 

Na de volksraadpleging ontstond binnen Antwerpen een alternatief scenario: het 

Meccanoscenario. Dat alternatief werd vervolgens onder leugens en bedrog bedolven door de 

regering. Het was zogezegd bestudeerd door de overheid, maar na ruim een jaar vragen om 

die studie bleek dat de regering met lege handen stond. Tot vandaag verkeren we in deze 

situatie: de overheid heeft nooit het Meccanoscenario geanalyseerd. Geen enkele minister 

woonde ooit een van de inmiddels ruim vijftig Meccanopresentaties bij, ook niet in het 

Vlaamse parlement. 

Het verdacht maken van het Meccano-alternatief en van studies erover bleek daarentegen 

prioriteit nummer één. Zo verwijst de resolutie naar de uitleg van het Vlaams 

Verkeerscentrum (VVC) over de studie van Transport & Mobility (TML) om het 

Meccanoscenario nog maar eens opzij te schuiven. In de resolutie wordt echter verzwegen dat 

het studiebureau TML na die bewuste parlementaire rapportage door het VVC officieel 

protest aantekende bij de minister en de parlementsvoorzitter tegen de tendentieuze manier 

waarop het VVC de TML-studie door het slijk haalde. Vervolgens excuseerde het VVC zich 

bij TML en kwam er een vergadering van VVC en TML met verslaggeving. Over het protest 

van TML, die vergadering en het verslag (zie ook bijlage) geen woord in deze resolutie, noch 

over de toen gemaakte afspraken. 

Vandaag moeten we vaststellen dat de meerderheidspartijen het hoger geschetste 

brokkenparcours continueren, door bij voorbaat mogelijke resultaten van de MER-procedure 

naast zich neer te leggen. Tegelijk riskeert de regering ook diverse inbreuken op de wet op 

overheidsopdrachten – we verwijzen bv. naar het voornemen om een halve Oosterweel aan 

Noriant te gunnen (zinloze vraag aan Europa), naar de doorschuifoperatie BAM in NV LHT 

(waarschuwing Inspectie Financiën). 

Een arrogante houding tegenover procedures, actiegroepen, lokale politici, Europa: het blijkt 

een constante. We blijven wachten op een open en constructieve houding vanuit de regering 

jegens dit voor Antwerpen en Vlaanderen belangrijke dossier. 

De Vlaamse regering blijft voorlopig opteren voor het overeind houden van het BAM-tracé. 

Om dat doel te bereiken wordt intern onophoudelijk poker gespeeld en extern afgedreigd. 

Deze resolutie is daarvan de zoveelste belichaming. 

Manu Claeys voor stRaten-generaal 

Wim van Hees voor Ademloos 



 

  
   
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

    
Verkeerscentrum 
Vuurkruisenplein 20, 2020 Antwerpen 
Tel. 03 443 63 08 - Fax 03 443 69 37 
Dana.borremans@mow.vlaanderen.be 

Verslag   

datum  29 november 2011   

aanwezig  Griet De Ceuster (TMLeuven), Isaak Yperman (TMLeuven), Jean-
Pierre Vijverman (VC), René Grispen (VC), Dana Borremans (VC) 

afwezig met kennisgeving   

afwezig zonder kennisgeving   

voorzitter  Jean-Pierre Vijverman 

verslaggever  Dana Borremans 

onderwerp  Analyse van de ‘Verkeerskundige analyse en MKBA van het Mec-
canotracé en de Oosterweelverbinding in Antwerpen’ door 
TMLeuven in opdracht van Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 
2020 

   

 
Analyse van de ‘Verkeerskundige analyse en MKBA van het Meccanotracé en de Oosterweel-
verbinding in Antwerpen’ door TMLeuven in opdracht van Forum Mobiliteit Regio Antwer-
pen 2020 
 

1. Algemene afspraken vooraf 

• TMLeuven mag van de opdrachtgever (Forum 2020) geen toelichting geven over de 
inhoudelijke aspecten van het meccanotracé zelf. Hiervoor wordt doorverwezen naar 
de mensen van het Forum 2020. De discussie zal zich tijdens dit overleg beperken tot 
de modelmatige analyses die TMLeuven heeft uitgevoerd. 

• TMLeuven zal van deze vergadering verslag uitbrengen aan het Forum 2020. 

• Het Verkeerscentrum maakt van dit overleg een verslag dat eerst aan TMLeuven 
voorgelegd wordt. Daarna wordt dit verslag aan het kabinet van minister Crevits 
overgemaakt. 

  
2. Beknopte toelichting van de studie door TMLeuven 

TMLeuven licht de studie van september 2010 en de nota van juni 2011 toe aan de hand van 
de presentatie die eerder op twee persconferenties gegeven is. 
Eerst wordt ingezoomd op de studie van de verkeersstromen.  

• Er zijn in totaal een vijftiental scenario’s doorgerekend. 

• Bij elk scenario met trajectheffing, is het tarief van de trajectheffing per wegvak voor 
het doorgaand verkeer opnieuw bepaald aan de hand van het congestieniveau van het 
wegvak (internaliseren externe kosten). Om een eerlijke vergelijking mogelijk te ma-
ken werd ook het scenario met de oosterweelverbinding gesimuleerd met een traject-
heffing die de externe kosten internaliseert. 
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• Het VC is van oordeel dat de scenario’s onvergelijkbaar zijn omdat de tarieven van de 
trajectheffing verschillen in de verschillende scenario’s. 

• De hoogte van de tarieven voor de trajectheffing worden zodanig bepaald dat de ex-
terne kosten van het wegverkeer (milieu, ongevallen, files) zoveel mogelijk geïnternali-
seerd worden. Dergelijke prijszetting leidt tot een vanuit maatschappelijk oogpunt op-
timaal gebruik van de verkeersinfrastructuur. Er werd aangenomen dat de voorgestel-
de trajectheffing technisch, maatschappelijk en juridisch implementeerbaar is, maar dit 
werd niet nagegaan.  

• Er is één ochtendspitsuur doorgerekend dat voor de MKBA geëxtrapoleerd is naar 
jaarcijfers. 

• Om HB-matrices te bepalen, heeft men gegevens gebruikt van de DAM-website, na-
melijk figuren over selected link analyses. Deze partiële gegevens heeft men via een 
HB-schatter (die momenteel in ontwikkeling is bij de KULeuven) gekoppeld aan de 
intensiteiten uit de ARUP/SUM-studie. Dit zorgt ervoor dat de intensiteiten voor het 
referentiescenario op de snelwegen kloppen met de intensiteiten uit het provinciaal 
verkeersmodel Antwerpen. Op die manier vertrekt men van dezelfde uitgangssituatie, 
en is deze studie vergelijkbaar met de ARUP/SUM-studie. Het is evenwel mogelijk  
dat de gebruikte herkomst-bestemmingspatronen afwijkingen vertonen met degene 
die gebruikt worden in het provinciaal verkeersmodel Antwerpen.  

• Het gebruikte netwerk bevat de snelwegen met bijhorende op- en afritten in Antwer-
pen en telt 30 zones. Men heeft voor de ochtendspits een afzonderlijke HB-matrix 
opgesteld voor de snelwegen. Om de effecten van de trajectheffing in rekening te 
brengen, gebruikt men overeenkomstig de literatuur een vraagelasticiteit van -0.5 
(elasticiteit t.o.v. gegeneraliseerde kosten). Hierdoor zal bij een toename van de kosten 
met 10%, 5% van het verkeer verdwijnen. Bij een daling van de kosten met 10%, 
wordt 5% extra verkeer aangetrokken. Op die manier wordt dus rekening gehouden 
met potentiële aanzuigeffecten. Op dit punt verschilt de modellering van TML (elasti-
sche vraag) met de provinciale verkeersmodellen (inelastische vraag): door uit te gaan 
van een elastische vraag wordt in het door TML gebruikte model ook rekening ge-
houden met de mogelijke aantrek van verplaatsingen die vroeger niet gemaakt werden, 
of die op een ander tijdstip gemaakt werden. De elasticiteitsmodellering doet evenwel 
geen uitspraak over waar het verdwenen verkeer precies naar toe is, of waar het extra 
verkeer precies vandaan komt: naar andere wegen, naar een ander tijdstip, geen ver-
plaatsing meer,… . Deze effecten worden niet afzonderlijk gemodelleerd. De precieze 
effecten op het onderliggend wegennet zijn niet bekend, dit is dan ook geen onder-
werp van de door TML uitgevoerde studie op het hoofdwegennet. 

• Het VC vindt het gebruik van de elasticiteitsmodellering om de effecten van deze 
prijsmaatregelen te modelleren niet correct. In de provinciale verkeersmodellen wor-
den deze effecten zo correct mogelijk gemodelleerd met behulp van een nauwkeurig 
toedelingsmodel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gedetailleerde kruispuntmo-
dellering en een zo gedetailleerd mogelijk netwerk. 

 
 

3. Bespreking analyse van deze studie door het Verkeerscentrum 

• Het Verkeerscentrum heeft het Meccanotracé wel onderzocht. Voor een aantal scena-
rio’s is het oplossend vermogen voor de mobiliteitsknoop in Antwerpen onderzocht. 
Hieronder verstaat men hier het verminderen van de problemen in het totaalplaatje: 
de combinatie van de I/C-verhouding, voertuigprestaties, minder verzadigde wegvak-
ken,… . Hierbij wordt niet alleen naar de belasting van het snelwegennet gekeken, 
maar ook naar de ontlasting van het onderliggend wegennet. 

• Het Verkeerscentrum vindt een zonering van 30 zones en een netwerk met enkel 
snelwegen te beperkt en niet correct. Uit eerdere ervaring (de Vlaamse verkeersmodel-
len bestaan reeds 20 jaar en worden continu ontwikkeld) weet men dat als men een 
gegronde uitspraak wil doen over de verkeersstromen op de snelwegen en gewestwe-
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gen, het netwerk 1 of 2 niveaus fijner moet zijn en dus ook de lokale verbindingswe-
gen en de belangrijkste wijkverzamelwegen moet bevatten. 

• TML is het ermee eens dat, eens de grote lijnen van een nieuw infrastructuurproject 
zijn uitgetekend, een analyse op detailniveau nuttig en zelfs noodzakelijk is voor een 
nauwkeurige inschatting van de effecten op het onderliggend wegennet. De door 
TML uitgevoerde studie heeft echter een andere doelstelling. Men wil een aantal ver-
schillende infrastructuurinrichtingen op het hoofdwegennet, met bijhorende stu-
ringsmechanismen (trafjectheffing, tolheffing, vrachtverbod,…) op een vlotte, over-
zichtelijke en objectieve wijze met elkaar vergelijken. Men wil daartoe de grote lijnen 
en de belangrijkste effecten duidelijk in kaart brengen, zonder evenwel alle effecten op 
detailniveau uit te werken. De resultaten van deze modellering worden gebruikt voor 
een MKBA, de opdrachtgevers waren vooral geïnteresseerd in deze economische as-
pecten. 

• De door het VC uitgevoerde analyses beogen een evaluatie van het globale verkeers-
systeem in de Antwerpse regio. Hierbij wordt de scoop niet beperkt tot het hoofdwe-
gennet, maar ook de effecten op het onderliggend wegennet worden geanalyseerd. 

• In het rapport van september 2010 staat dat men flankerende maatregelen kan treffen 
om negatieve effecten op het onderliggend wegennet te vermijden. Het VC vindt dit 
in tegenspraak met de vaststelling dat men met een elasticiteitsmodellering deze effec-
ten probeert te simuleren. 

• Uit de toelichting van TML blijkt dat potentiële flankerende maatregelen voor het on-
derliggend wegennet niet door TML geëxpliciteerd worden, noch gemodelleerd. Dit 
valt buiten het bestek van de door TML uitgevoerde studie. 

• De hierboven vermelde methodiek van de opmaak van HB-matrices steunt volgens 
het VC niet op een correcte vraagmodellering. Als men de patronen van de selected 
link analyses op de R1 extrapoleert voor al het verkeer, zal het aandeel doorgaand 
verkeer groter zijn dan in werkelijkheid. De door TMLeuven gebruikte HB-schatter 
corrigeert de matrix om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de waarnemingen op een 
aantal punten, maar dit geeft geen zekerheid over de HB-patronen. Dit is een gevolg 
van de beperkte quick scan analyse. 

• TML is er niet van overtuigd dat het aandeel doorgaand verkeer op de door hen ge-
modelleerde schakels overschat zou zijn. TML vraagt het VC om na te gaan hoe groot 
het aandeel doorgaand verkeer is op de hoofdwegennetschakels in het provinciaal 
verkeersmodel.  

• Voor de toekomstmatrices heeft men in deze quick scan een globaal groeicijfer geno-
men, zonder ruimtelijke verdeling, in tegenstelling tot het provinciaal verkeersmodel 
Antwerpen, waar bv. de ontwikkelingen aan het Eilandje zijn meegenomen. Aange-
zien op dit moment het Eilandje nauwelijks ontwikkelingen kent, zal er bij een gene-
rieke groei in deze zone ook weinig bewoning en tewerkstelling zijn. 

• TML bevestigt dat er uitgegaan wordt van globale groeicijfers zonder specifieke ruim-
telijke verschillen in beschouwing te nemen. TML stelt dat deze vereenvoudiging wei-
nig invloed zou hebben op het globale beeld en op de conclusies van de studie. 

• Het VC stelt dat door de detailinvulling van de toekomstige ontwikkelingen in de 
Antwerpse regio een zo correct mogelijk beeld bekomen wordt van de toekomstige 
verkeersstromen. Hierbij is beroep gedaan op de meest recente verwachtingen bij de 
stedelijke diensten voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. 

• TMLeuven heeft de totale file, reistijdverliezen vergeleken met de resultaten van de 
ARUP/SUM-studie voor het scenario met Oosterweel. De verschillen waren beperkt. 
Dit komt omdat bij de oosterweelverbinding de tol de bepalende factor is bij de rou-
tekeuze.  

• De gebruikte elasticiteitsmodellering gaat uit van een elasticiteit van -0.50. In andere li-
teratuur hieromtrent vindt men cijfers van -0.10 tot -0.80. Het VC stelt dat de effecten 
overdreven zijn doordat men dezelfde elasticiteit gebruikt voor korte-
afstandsverplaatsingen en langeafstandsverplaatsingen. 
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• TML erkent dat op korte- en langeafstandsverplaatsingen andere effecten kunnen spe-
len, maar is er niet van overtuigd dat de gevonden effecten overdreven zijn. 

• TML en het VC zijn het erover eens dat om dergelijke modellering helemaal correct te 
doen, het wellicht beter zou zijn om een verkeersmodel op het niveau van Europa te 
gebruiken voor vrachtwagens en een tijdstipkeuzemodel voor personenwagens. 

• Volgens het VC zijn de effecten gigantisch: op alle scheldekruisingen samen zal er in 
scenario 4 (A102 + R11 met trajectheffing) 2400 voertuigen/uur verdwijnen, zonder 
dat men duidt waarnaar dit verkeer gaat. Als dit verkeer voor het onderliggend we-
gennet kiest, zal dit nog meer dichtslibben dan vandaag. Het VC vraagt zich af hoe 
hoog de trajectheffing ingesteld is voor dit scenario om zo’n effecten te bekomen. 

• TML zal de tarieven voor dit scenario opzoeken. TML herhaalt dat aangetrokken of 
afgestoten verplaatsingen zowel afkomstig kunnen zijn van wijzigingen in het totaal 
aantal verplaatsingen, als van wijzigingen in tijdstipkeuze en in routekeuze. 
 

4. Afspraken  

• Het Verkeerscentrum gaat na hoe groot het aandeel doorgaand verkeer is in het pro-
vinciaal verkeersmodel Antwerpen 

• TML bezorgt de tarieven per wegvak voor scenario 4 (A102 + R11 met trajectheffing) 
zoals ze gebruikt zijn bij de modellering. 
 

5. Besluit 
 
Uit deze vergadering blijkt dat de scoop van de door TML uitgevoerde studie onvoldoende 
duidelijk is omschreven. In de TML studie wil men een aantal verschillende infrastructuurin-
richtingen op het hoofdwegennet, met bijhorende sturingsmechanismen (trafjectheffing, tol-
heffing, vrachtverbod,…) op een vlotte, overzichtelijke en objectieve wijze met elkaar vergelij-
ken. Men wil daartoe de grote lijnen en de belangrijkste effecten duidelijk in kaart brengen, 
zonder evenwel alle effecten op detailniveau uit te werken. Het uiteindelijke doel van deze 
modellering was de opmaak van een MKBA om de kostenefficiëntie van de verschillende 
voorstellen te evalueren. 
 
Het VC stelt vast dat de analyse van TML een quick scan is die met beperkte middelen en bin-
nen een heel beperkt tijdsbudget is uitgevoerd in opdracht van Forum 2020. Het VC is dan 
ook van mening dat de analyses van TMLeuven de volgende tekortkomingen vertonen: 

• Oorzaak van verdwijnen verkeer op hoofdwegennet: men maakt geen onderscheid 
tussen verkeer dat kiest voor het onderliggend wegennet, dan wel voor een ander tijd-
stip, of dat men de verplaatsing gewoon niet meer maakt. Elk van deze drie keuzes 
zorgt echter voor een ander beeld van de verkeersstromen. 

• Het beperken van de analyses tot het hoofdwegennet zorgt er voor dat men blind is 
voor de effecten op het onderliggend wegennet. 

• Het bepalen van de HB-matrix gebeurt door middel van een HB-schatter zonder dat 
dit instrument is gevalideerd. Dit zorgt ervoor dat bepaalde HB-relaties niet helemaal 
correct ingeschat zijn. 

• Scenario’s zijn onvergelijkbaar omdat steeds een andere trajectheffing gebruikt wordt. 

• De gebruikte elasticiteitsmodellering zorgt ervoor dat verschillen in kosten even zwaar 
doorwegen voor langeafstandsverplaatsingen als voor korteafstandsverplaatsingen. 

• De generieke ophoging van de HB-matrix zorgt ervoor dat er geen rekening wordt 
gehouden met de aanwezige ruimtelijke dynamiek in het gebied. 

• Op basis van deze quick scan is dan een MKBA uitgevoerd. Dit betekent dat ook bij 
deze MKBA geen rekening is gehouden met bovenstaande elementen. Uit de MKBA 
blijkt dat alle doorgerekende scenario’s een negatieve MKBA hebben. 
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Als reactie op bovenstaande punten voert TML het volgende aan: 

• TML erkent dat het detailniveau van de modellering op een aantal vlakken beperkter is 
in vergelijking met de provinciale verkeersmodellen. 

• Anderzijds heeft het door TML gebruikte model in vergelijking met het provinciaal 
verkeersmodel extra functionaliteiten waardoor ook rekening gehouden kan worden 
met het aanzuigen of afstoten van verplaatsingen die vroeger niet gemaakt werden, of 
die op een ander tijdstip gemaakt werden. 

• TML bevestigt dat in het door hen gebruikte model drie verschuivingseffecten worden 
beschouwd, zonder evenwel onderscheid te maken tussen verkeer dat kiest i) voor het 
onderliggend wegennet, ii) voor een ander tijdstip, of iii) voor het niet meer maken 
van de verplaatsing. In het provinciaal verkeersmodel wordt de wisselwerking tussen 
hoofd- en onderliggend weggennet in detail gemodelleerd, maar men houdt geen re-
kening met de andere twee verschuivingseffecten (aanzuig van nieuwe verplaatsingen 
en vanuit andere tijdstippen). 

• TML is er niet van overtuigd dat de gebruikte HB-relaties incorrect zouden zijn. 

• TML is er evenmin van overtuigd dat de gevonden effecten overdreven zouden zijn. 

• TML is van mening dat het gebruikte detailniveau over het algemeen beperkter is, 
maar dat dit niveau volstaat en zelfs aangewezen is om het doel van de TML studie te 
dienen. 

• TML erkent dat deze doelstelling (vlotte, overzichtelijke en objectieve vergelijking van 
infrastructuur- en verkeerssturingscenario’s) explicieter in het rapport vermeld had 
kunnen worden. 

 
 
 


