
30/1/2020 Verkeerscijfers (12-24u)per gemiddelde werkdag voor de KTen LHT
in piekmaand maart 2019. Simulatie met tolheffing - actieve sturing onmogelijk

BPOM

Simulatie 0,00% VW van Rl afleiden naar R2
piekmaand maart 2019 (12-24u) 0,00% pW van R2 afleiden naar Rl

Kennedytunnel noordkoker (KTn) in 201L9 Liefkenshoektunnel noordkoker (LHTn) in 2019

De KTn (richting Gent) is een lx3 tunnel
vw (vrachtwagens) op 1/2 werkdag
gerekend in pae (1 vw = 2 pae) --->

De LHTn (richting Beveren) is een 1x2 tunnel
9.184 vw op 1/2 werkdag

18.368 in pae (1 vw = 2 pae) --->

pw ( ersonenwagens)0

58267 Totaal verkeer (pw + vw) in pae

4.200
8.400

6.391

14791

Nogbeschikbaar in pae per :1/2 werkdag
bij volle benutting 12/12u

17 333 Nogbeschikbaar in pae per l/l
• werkdag bij volle benutting 12/12u

KTn (capac. = 75.600 pae/12u)

.vw (in pae)

.pw

• Nog beschikbaar
bij 12/12u
benutting

LHTn (capac. = 50.400 pae/12u)

.vw (in pae)

.pw

• Nog beschikbaar
bij 12/12u
benutting

Simulatie voor 12-24u in maart 2019: tolheffing = geensturing mogelijk

We "verplaatsen" een deel 'vande vrachtwagensvan de Rl naar de R2à rato van ------->
We "verplaatsen" een deel van de personenwagensvan de R2 naar de Rl à rato van --->

0,00%
0,00%

35.609

Bron van de cijfers: VlaamsVerkeerscentrum (2019)

Zie de grafieken hierboven: de KT is zwaar belast ( = chaotisch verkeer op de Rl); de LHT= onderbenut. De
tolheffing belet de sturing (verkeer kiest de gemakkelijkste en gratis weg).

Het komt er op aan het gemengd verkeer (pw+vw) te vermijden, de op/afritten te verbeteren en
de snelheid aan te passen waardoor de doorstroming verbetert. Test onmogelijk (tol).



30/1/2020 Verkeerscijfers(12-24u)per gemiddelde werkdag voor de KTen LHT
in piekmaand maart 2019. Simulatie tolvrij en met actieve sturing

BPOM

Simulatie 35,00% vw van Rl afleiden naar R2
0,00% pw van R2 afleiden naar Rlpiekmaand maart 2019 (12-24u)

De KTn (richting Gent) is een lx3 tunnel

vw (vrachtwagens) op 1/2 werkdag
gerekend in pae (1 vw = 2 pae) --->

Liefkenshoektunnel noordkoker (LHTn) in 2019

De LHTn (richting Beveren) is een lx2 tunnel

5.970 vw op 1/2 werkdag
11.939 in pae (1 vw = 2 pae) --->

6.39139.899 ~w 0 1/2 werkdag

Totaal verkeer (pw + vw) in pae

7.414
14.829

51838 Totaal verkeer (pw + vw) in pae 21220

Nogbeschikbaar in pae per 1/2 werkdag
bij volle benutting 12/12u

23 762 Nogbeschikbaar in pae per 1/2
. werkdag bij volle benutting 12/12u 29.180

KTn (capac. = 75.600 pae/12u)

.vw(in pae)

.pw

• Nog beschikbaar
bij 12/12u
benutting

LHTn (capac. = 50.400 pae/12u)

.vw (in pae)

.pw

• Nog beschikbaar
bij 12/12u
benutting

Simulatie voor 12-24uin maart 2019: tolvrij = actieve sturing mogelijk

We "verplaatsen" een deel van de vrachtwagens van de Rl naar de R2à rato van ------->
We "verplaatsen" een deel van de personenwagens van de R2 naar de Rl à rato van --->

Bronvan de cijfers:VlaamsVerkeerscentrum (2019)

tolvrij = actieve
sturing mogelijk

35,00%
0,00%

Het resultaat is te zien op de grafieken hierboven: er is een betere doorstroming in de KT.De LHTblijft
onderbenut. Vergelijk met de toestand met tolheffing waarbij we niet actief kunnen sturen.

Het komt er op aan het gemengd verkeer (pw+vw) te vermijden, de op/afritten te verbeteren en
de snelheid aan te passen waardoor de doorstroming verbetert. Test mogelijk (tolvrij).



30/1/2020 Verkeerscijfers (12-24u) per gemiddelde werkdag voor de KTen LHT
in piekmaand maart 2019. Simulatie tolvrij en met actieve sturing

BPOM

Simulatie 70,00% vw van Rl afleiden naar R2
30,00% pw van R2 afleiden naar Rlpiekmaand maart 2019 (12-24u)

Kennedytunnel noordkoker (KTn) in 2019

De KTn is een lx3 tunnel

vw (vrachtwagens)op 1/2 werkdag
gerekend in pae (1 vw = 2 pae) --->

De LHTn is een lx2 tunnel

2.755 vw op 1/2 werkdag
5.510 in pae (1 vw = 2 pae) --->

Liefkenshoektunnel noordkoker (LHTn) in 2019

10.629
21.258

w (personenwagens)op 1/2 werkda 41.816 ~w o~ 1/2 werkdag 4.474

Totaal verkeer (pw + vw) in pae 47327 Totaal verkeer (pw + vw) in pae 25731

Nog beschikbaarin pae per 1/2 werkdag
bij volle benutting 12/12u

28 273 Nogbeschikbaarin pae per 1/2
• werkdag bij volle benutting 12/12u 24.669

KTn (capac. = 75.600 pae/12u)

.vw(in pae)

.pw

• Nog beschikbaar
bij 12/12u
benutting

LHTn (capac. = 50.400 pae/12u)

• vw (in pae)

.pw

• Nog beschikbaar
bij 12/12u
benutting

Simulatie voor 12-24u in maart 2019: tolvrij = actieve sturing mogelijk
tolvrij = actieve
sturing mogelijk

70,00%
30,00%

We "verplaatsen" een deel van de vrachtwagensvan de Rl naar de R2à rato van ------->
We "verplaatsen" een deel van de personenwagensvan de R2 naar de Rl à rato van --->

Bron van de cijfers: VlaamsVerkeerscentrum (2019)

Het resultaat is te zien op de grafieken hierboven: er is een vlotte doorstroming in de tunnels. Vergelijk met
de toestand met tolheffing waarbij we niet actief kunnen sturen.

Het komt er op aan het gemengd verkeer (pw+vw) te vermijden, de op/afritten te verbeteren en
de snelheid aan te passen waardoor de doorstroming verbetert. Test mogelijk (tolvrij).


