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Samenvatting 
 

Dit rapport is het eindrapport van het project “Meten van de milieu-impact van transport 

in Vlaanderen” uitgevoerd door TML en ECOREM in opdracht van de Vlaamse 

overheid – Departement LNE. Om de milieu-impact van transport en zijn infrastructuur 

te meten, werd binnen dit project de MITRANS indicator ontwikkeld. Deze 

samenvatting bespreekt eerst kort de achtergrond van deze indicator, het resultaat en de 

methode. Bij de bespreking van de methode worden ook kort de belangrijkste keuzes 

opgelijst die werden genomen bij de ontwikkeling van de MITRANS indicator.  

 

Achtergrond van het project 

De ontwikkeling van de MITRANS indicator kadert in het plan “Vlaanderen In Actie, 

Pact 2020: Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen 2020”. In dit pact worden 20 

doelstellingen naar voor geschoven, waaronder doelstelling 6 “Logistiek en 

infrastructuur”. Hierin lezen we het volgende:  

“De economische poorten zijn vlot bereikbaar via de verschillende transportmodi (weg, 

spoor, water of lucht) en via de verschillende transportdragers (zowel privaat als 

openbaar vervoer). Hiermee realiseren we minder dan 5% verliesuren (op het totaal 

aantal gereden voertuiguren) op de hoofdwegen en beperken we de milieu-impact van 

het goederen- en personenvervoer.”  

 

Aansluitend hierop besliste de Vlaamse regering eind december 2009 om met een set van 

indicatoren de realisatie van de doelstellingen van het Pact voor Vlaanderen 2020 op te 

volgen. Vele van deze indicatoren zijn al beschikbaar, maar andere dienen nog 

ontwikkeld te worden. Zo wordt in “Pact 2020 – te ontwikkelen indicatoren” (2010) 

aangegeven dat een nog te ontwikkelen indicator onder doelstelling 6 de Milieu-impact 

(o.a. ruimtebeslag, luchtkwaliteit, geluid,…) van infrastructuur (transportwegen, 

havens) is.  

 

Het doel van dit rapport is dan ook de ontwikkeling van een indicator die op een 

geaggregeerde wijze de globale impact van transport(infrastructuur) op mens en milieu 

weergeeft.  

 

Resultaat: de MITRANS indicator 

De MITRANS indicator is opgebouwd uit vijf hoofdeffecten en elf subindicatoren. De 

hoofdeffecten zijn: hinder, biodiversiteit en habitat, impact van luchtvervuiling, 

klimaatverandering en materiaalgebruik. Elk van deze vijf groepen heeft een gelijke 

weging gekregen in de MITRANS indicator, met name 20%. Deze wegingen zijn verder 

verdeeld over de 11 subindicatoren. Figuur 1 toont de opbouw en de toegewezen 

gewichten.  
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Figuur 1: Opbouw MITRANS indicator 

 
 

We hebben ervoor geopteerd om de MITRANS indicator voor te stellen aan de hand van 

één diagram, waarin zowel de geaggregeerde indicator als de gebruikte (sub)indicatoren, 

hun respectievelijk genormaliseerde score en weging, worden weergegeven. Dit laat toe 

het globale cijfer in één oogopslag te interpreteren. De diagrammen zelf laten zich als 

volgt lezen: 
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Figuur 2: Opbouw figuur MITRANS indicator 

 
* De lichtgrijze cirkel geeft de waarde van de indicatoren in het jaar 2000 weer.  

* “Verkochte voertuigen” staat voor nieuw verkochte voertuigen 

*  “Luchtvervuiling” staat voor de gemonetariseerde emissies 

 

Door de verschillende subindicatoren op een vergelijkbare basis te zetten (normalisatie), 

ze te wegen volgens de factoren terug te vinden in Figuur 1 en te aggregeren komen we 

tot de MITRANS indicator zelf. Figuur 3 geeft de globale evolutie van de MITRANS 

indicator weer en Figuur 4 toont de details voor elk jaar. 

 

Figuur 3: De MITRANS indicator (2000-2009, Vlaander en)  

 
Bron: Berekeningen TML en Ecorem 
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Figuur 4: De MITRANS indicator (2000-2009, Vlaander en) 
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Bron: Berekeningen TML en Ecorem 

 

 

De MITRANS indicator is berekend ten opzichte van het jaar 2000. De MITRANS 

indicator is gelijk aan honderd voor het jaar 2000. Een cijfer groter dan honderd betekent 

een verslechtering ten opzichte van het jaar 2000, terwijl een cijfer kleiner dan honderd 

op een verbetering ten opzichte van het jaar 2000 wijst. Over het algemeen zien we voor 

de beschouwde periode 2000-2009 een daling van de impact van transport en zijn 

infrastructuur op milieu en natuur.  

 

De sterkste daling doet zich voor tussen 2000-2001 en 2008-2009. De daling tussen 2000 

en 2001 is vooral toe te schrijven aan een daling in de ingezamelde banden1, een stijging 

van de ontsnipperingskredieten en een daling in strooizout. Enkel de indicator voor 

                                                
1 De daling voor de indicator “ingezamelde banden” is wel deels te wijten aan het feit dat de inzamelplicht 

van start ging in 2000, waardoor de cijfers voor 2000 een inhaalbeweging bevatten en dus hoger zijn dan in 

de komende jaren.  
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versnippering stijgt in die periode. De daling tussen 2008 en 2009 komt voornamelijk 

voort uit de daling in de indicatoren voor materiaalgebruik en de daling voor impact 

luchtvervuiling en klimaatverandering; en dit ondanks een zeer sterke stijging voor de 

indicator strooizout (+45% tussen 2008 en 2009). Tussen 2006 en 2008 zien we dan weer 

een stijging van de MITRANS indicator. In die periode stijgen de subindicatoren voor 

hinder (behalve voor geluidshinder – lichthinder stijgt met 13%; geurhinder met 5%) en 

banden (stijging van ongeveer 20%), en zien we een zeer sterke stijging in het gebruik van 

strooizout (stijging van 245%). De indicator voor klimaatsverandering blijft constant, 

terwijl de indicator voor de impact van luchtvervuiling licht daalt en er ook een stijging is 

van “ontsnipperingskrediet”. Merk op dat de indicator ontsnipperingskrediet niet kan 

dalen vanwege het cummulatieve karakter ervan – ze kan enkel stijgen of constant 

blijven. 

Algemeen is er een daling van de indicatoren voor hinder, de impact van luchtpollutie, 

klimaatsverandering en materiaalgebruik tussen 2000 en 2009. Wat betreft biodiversiteit 

en habitat zien we wel een verslechtering van alle subindicatoren behalve van de indicator 

“ontsnipperingskrediet”. 

 

Methodologie 

Om tot de MITRANS indicator te komen, werden vijf taken doorlopen: 

A. Overzicht beschikbare indicatoren 

B. Definitie van het concept voor een indicator “milieu-impact van 

transport(infrastructuur)” 

C. Evaluatie van bestaande indicatoren in het licht van de conceptdefinitie 

D. Methodes voor aggregatie 

E. Berekening van de indicator 

 

In taak A werd een overzicht gemaakt van beschikbare samengestelde indicatoren 

verbonden met milieu en van individuele indicatoren. Bij de individuele indicatoren lag 

de nadruk op Vlaamse en Belgische indicatoren. De belangrijkste bevindingen zijn: 

- Er zijn weinig samengestelde indicatoren beschikbaar die transport met zijn 

milieu-impact linken. 

- De meeste milieu-indicatoren zijn gelinkt aan het gebruik van de 

transportinfrastructuur en minder aan het bestaan van de infrastructuur op zich. 

Zo is er bijvoorbeeld veel informatie over de emissies van verschillende 

polluenten maar veel minder over de barrièrewerking van wegen en spoorlijnen 

op zich. 

- Er is de meeste informatie beschikbaar over het wegverkeer, gevolgd door spoor 

en binnenvaart. 

- De meeste en de best uitgewerkte milieu-indicatoren zijn gelinkt aan de gevolgen 

voor de mens.  

- Voor sommige impacts zoals indirecte emissies, materiaalgebruik en 

versnippering is er meer aandacht nodig voor het ontwikkelen van gepaste 
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indicatoren. Dit rapport pleit dan ook voor verder onderzoek naar indicatoren 

voor bepaalde, voornamelijk natuurgebonden, impacts. Dit zal ook de 

geaggregeerde indicator verbeteren.  

 

Aan de hand van een eerste analyse van de data en de Multi Criteria Analyse (MCA)  

werd in taak B besloten tot volgend concept:  

- Focus op de impact van de milieueffecten van transport en zijn infrastructuur. 

Dit wil zeggen dat effecten van transport zoals congestie en ongevallen niet 

meegenomen worden in de MITRANS indicator. Hiervoor worden binnen het 

PACT 2020 andere indicatoren gebruikt.  

- Focus op de evolutie van de milieueffecten. Dit heeft als gevolg dat indicatoren 

waarvoor geen jaarreeks beschikbaar is, niet weerhouden zijn bij de ontwikkeling 

van de MITRANS indicator. Bij onvolledige jaarreeksen zijn de ontbrekende 

jaren aangevuld door de waarde van het jaar daarvoor te nemen.  

- Alle transportmodi, behalve ‘langzaam verkeer’ (voetgangers en fietsers) worden 

meegenomen in de analyse. 

- Er wordt geen onderscheid gemaakt naar modi omdat we de globale evolutie 

willen meenemen. 

- Effecten: impact van luchtvervuiling, broeikasgassen, hinder, biodiversiteit en 

habitat, materiaalgebruik. 

 

In taak C werd een evaluatie gemaakt van de beschikbare indicatoren in het licht van dit 

concept om zo tot een keuze te komen voor de subindicatoren voor de verschillende 

effectgroepen waaruit de MITRANS indicator bestaat.  

 

Voor hinder beschouwen we de effecten geluid, geur en licht. De indicatoren zelf zijn 

gebaseerd op de cijfers van het schriftelijk leefomgevingsonderzoek (SLO). Hierin wordt 

met behulp van enquêtes gepeild naar de hinder die de bevolking ondervindt van, onder 

meer, transport. We opteren ervoor om deze cijfers te gebruiken omdat deze cijfers 

rechtstreeks gelinkt zijn aan de impact (hinder), consistent zijn voor de drie 

hinderimpacts, over verschillende modi gaan en op een consistente wijze om de vier jaar 

verzameld worden. De andere beschikbare indicatoren voor licht en geur zijn ook minder 

geschikt om mee op te nemen in de MITRANS indicator. Voor geluid zijn er wel 

geluidskaarten beschikbaar. Er is een tijdreeks beschikbaar voor de periode 1996-20072, 

maar deze tijdreeks wordt niet regelmatig aangevuld en vertoont een sprong in 2005 ten 

gevolge van een verandering in het gebruikte model. Daarnaast zijn er ook nieuwe 

geluidskaarten opgesteld in het kader van Europese regels, maar voorlopig slechts voor 

één jaar (2006). In 2012 zullen nieuwe geluidskaarten worden opgesteld voor 2011, maar 

                                                
2 http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/5112.htm 
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de cijfers zullen sowieso niet vergelijkbaar zijn omdat de huidige kaarten enkel wegen met 

6 miljoen voertuigen beschouwen, terwijl Europa vraagt om in 2012 ook wegen met 3 

miljoen voertuigen te beschouwen.  

 

Voor biodiversiteit en habitat zijn de impacts versnippering, ruimtebeslag en verzilting 

opgenomen. Versnippering wordt gemeten aan de hand van twee indicatoren: densiteit 

(totale lengte infrastructuur/oppervlakte Vlaanderen) en de cumulatieve kredieten die 

gebruikt worden om versnippering tegen te gaan door bijvoorbeeld de bouw van 

ecoducten. De densiteit meet hoe dicht het transportnetwerk is en is zo een maat voor de 

versnippering van Vlaanderen. Een nadeel van deze indicator is dat ze geen rekening 

houdt met de waarde van gebieden die doorsneden worden en met maatregelen die 

genomen worden om versnippering tegen te gaan. Er zijn een aantal indicatoren en 

voorbeelden van indicatoren die hiermee beter rekening houden, maar die in hun huidige 

vorm niet bruikbaar zijn voor de berekening van de MITRANS indicator. Zo stijgt 

bijvoorbeeld de indicator “gemiddelde clustergrootte” niet omdat er meer clusters natuur 

zijn, maar omdat de kleinste clusters verdwijnen. De indicator “effective mesh density” is 

dan weer niet eenduidig gekoppeld aan enkel transport en er is geen jaarreeks voor 

beschikbaar. Om bij versnippering in zekere mate rekening te houden met de waarde van 

de doorsneden gebieden, is de indicator ‘kredieten ontsnippering’ mee opgenomen om 

hiervoor in zekere mate te corrigeren. De veronderstelling hierbij is dat deze kredieten, 

voor onder andere ecoducten, daar worden aangewend waar de waarde van de natuur 

rond transportinfrastructuur het grootste is. Merk op dat deze indicator door haar 

cumulatieve karakter de MITRANS indicator nooit negatief zal beïnvloeden. Hiermee 

wordt rekening gehouden bij de latere aggregatie door deze indicator een relatief laag 

gewicht te geven. De indicator ruimtebeslag wordt gemeten aan de hand van de totale 

oppervlakte van de transportinfrastructuur. Hierdoor is ze een maat van de plaats die ze 

inneemt en voor verbonden effecten zoals verstoringen van de waterhuishouding. 

Verzilting van de wegbermen wordt gemeten aan de hand van het aantal ton strooizout 

dat op de Vlaamse gewestwegen wordt gestrooid. Deze indicator is natuurlijk 

weersafhankelijk, maar is wel direct gerelateerd aan de impact en het beleid kan hier wel 

op inspelen door het gebruik van gps, nat strooien, etc.  

 

Voor broeikasgassen gebruiken we de emissies van CO2, CH4, N2O en HFK’s. De 

directe emissies zijn gebaseerd op de emissie-inventaris3 en de indirecte emissies zijn uit 

                                                
3 Merk op dat naar de rapportering van Kyoto toe een andere methode gebruikt wordt. Deze methode 

vertrekt van het brandstofverbruik om de directe emissies te berekenen. Het resultaat van deze twee 

methodes komt niet helemaal overeen. Op basis van de Kyotoberekeningen wordt er aan Vlaanderen 

ongeveer 20% meer broeikasgassen toegewezen dan berekend door het MIMOSA model. Dit maakt dat de 

doelstelling net niet gehaald wordt. Het % dat extra wordt toegewezen, stijgt ook steeds over de jaren heen. 

Het is niet duidelijk hoe men in de toekomst hiermee zal omgaan. We opteren ervoor om te werken met 

dezelfde cijfers als de emissie-inventaris en omdat de Kyotocijfers relatief laat beschikbaar zijn. 
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het TREMOVE model4 gehaald. De broeikasgassen zijn aan de hand van hun 

broeikasgaspotentieel bij elkaar geteld. 

 

Voor de impacts van luchtvervuiling is geopteerd om te werken met de 

gemonetariseerde waarde van de emissies en niet met de concentraties. Het werken met 

monetaire waarderingen heeft drie voordelen. Ten eerste worden de emissies van 

luchtpolluenten rechtstreeks gelinkt aan hun impact. Ten tweede is het een eenvoudige 

manier om de verschillende emissies op één noemer te brengen. Tot slot, wordt er zo 

rekening gehouden met meer polluenten dan indien er met concentraties gewerkt was 

omdat de concentratieberekeningen gebeuren voor een kleinere groep van polluenten 

dan voor de emissieberekeningen. Concentraties zijn meer rechtstreeks gelinkt met de 

impacts van luchtvervuiling maar worden, over het algemeen, voor slechts een aantal 

polluenten berekend en in dit opzet zou het nodig zijn om binnen de concentraties de 

bijdrage van transport te bepalen. De directe emissies zijn opnieuw overgenomen van de 

emissie-inventaris; de indirecte emissies komen uit het TREMOVE model. Ondanks het 

feit dat indirecte emissies niet noodzakelijk in Vlaanderen worden uitgestoten is er voor 

geopteerd om ook rekening te houden met deze indirecte emissies. Ze zijn immers een 

gevolg van het brandstofverbruik van transport in Vlaanderen en vooral van belang voor 

elektrische treinen en voor elektrische wagens. Indien de elektrische wagen echt een 

succes wordt, dan is het ook belangrijk om deze indirecte emissies nu al mee te nemen.  

 

Tot slot is er ook geopteerd om materiaalgebruik mee op te nemen. Het voertuig en de 

infrastructuur zelf worden gemaakt van, soms schaarse, materialen en hebben zo een 

impact op het milieu. Op dit ogenblik is er geen indicator beschikbaar die, voor 

verschillende jaren en voor verschillende modi en voor de hele vloot, rekening houdt met 

het gebruik van materialen door transport en zijn infrastructuur. Er is daarom geopteerd 

om te werken met twee proxy’s: het aantal nieuw verkochte voertuigen per jaar (om de 

impact van de productie van wagens te meten) en de ingezamelde banden (om de impact 

van de verbruiksproducten te meten). Het nadeel hiervan is dat enkel wagens5 

opgenomen zijn en dat er geen rekening gehouden wordt met het type materiaal.  

 

                                                                                                                                       
 
4 TREMOVE is een model om beleidseffecten mee door te rekenen, meer bepaald de effecten van 

vervoer- en milieubeleid in de transportsector. Het model berekent de vervoersvraag, modal shifts, 

wagenpark, beslissingen voor aankoop van een voertuig, de emissies en het welvaartseffect, voor 

beleidsvragen zoals prijsbeleid, openbaar vervoerprijzen, emissienormen, subsidies voor schonere 

voertuigen etc. Het model omvat zowel personenvervoer als goederenvervoer in 31 landen voor de periode 

1995-2030. De resultaten van TREMOVE Vlaanderen werden in lijn gebracht met de meest recente versie 

TREMOVE 3.3.2. 
5 Ter vergelijking: in 2010 werden er 4142 zware vrachtwagens (>3,5 ton) en 3407 trekkers nieuw verkocht 

in 2010 ten opzichte van 251977 personenwagens in 2009 (Febiac, 2010).  
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In taak D beschouwden we de volgende stappen om te komen tot een geaggregeerde 

indicator: normalisatie, weging en aggregatie. Normalisatie is de methode om de 

verschillende effecten op een gelijke noemer/basis te zetten zodat ze vergelijkbaar 

worden. Bij de weging worden de gewichten bepaald. De aggregatie zelf is het eigenlijk 

samenzetten van de verschillende subindicatoren om zo tot één indicator te komen. 

Verschillende methodes voor deze drie elementen werden voorgesteld en geanalyseerd. 

Het gaat hier om een meer theoretisch hoofdstuk binnen dit rapport. 

 

In taak E ten slotte werd de MITRANS indicator berekend voor de verschillende 

mogelijke combinaties van normalisatie, weging en aggregatie. Op basis van het concept 

en de sensitiviteitsanalyse werd gekozen voor 

- Normalisatie ten opzichte van het jaar 2000. Dit heeft twee redenen. Ten eerste is 

dit in lijn met de doelstelling om de evolutie over de tijd weer te geven. Ten 

tweede, is het een methode waarbij de genormaliseerde waarde, en dus de 

uiteindelijke MITRANS indicator, niet verandert als er een jaar wordt 

toegevoegd. Dit maakt dat niet alle MITRANS indicatoren voor de verschillende 

jaren herberekend dienen te worden als er bijvoorbeeld een jaarreeks bijkomt. Dit 

laatste is wel het geval indien men werkt met methodes die gebruik maken van 

het gemiddelde, de variantie of de minimale en maximale waarde van een reeks. 

- Weging op basis van een gelijk gewicht voor de verschillende hoofdeffecten. De 

belangrijkste reden hiervoor is het feit dat de MITRANS indicator de globale 

impact wil weergeven, waarbij elke effectgroep een gelijke weging krijgt. Binnen 

de effectgroep is het gewicht voor de verschillende subindicatoren bepaald op 

basis van expert opinie (bv. voor de effectgroep hinder) en/of statistische relaties 

(bv. voor de subindicator strooizout in de effectgroep biodiversiteit en habitat). 

Het is wel zo dat de weging een belangrijke invloed heeft op de rangorde van de 

jaren.  

- Aggregatie op basis van het gewogen rekenkundig gemiddelde omdat deze 

methode het eenvoudigste en het stabielste bleek. 
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1 Inleiding 
 

Dit inleidend hoofdstuk bespreekt eerst het doel van dit project. Daarna gaat het dieper 

in op het achterliggend kader van indicatoren an sich. Vervolgens geeft het hier al weer 

hoe de Multi Criteria Analyse (MCA) als hulpmiddel gebruikt zal worden bij de 

ontwikkeling van de indicator. Tot slot eindigt dit hoofdstuk met de opbouw van dit 

rapport. 

 

1.1 Doel van het project 
Het doel van dit project is de ontwikkeling van een indicator die de impact van 

transport(infrastructuur) op milieu en mens zo volledig mogelijk weergeeft. Deze 

indicator heeft de naam “MITRANS” gekregen. De ontwikkeling ervan kadert in het 

plan Vlaanderen in Actie, Pact 2020: Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen 2020. In 

dit pact worden 20 doelstellingen naar voor geschoven, waaronder doelstelling 6 

“Logistiek en infrastructuur”. Hierin lezen we het volgende:  

 

“De economische poorten zijn vlot bereikbaar via de verschillende transportmodi 

(weg, spoor, water of lucht) en via de verschillende transportdragers (zowel 

privaat als openbaar vervoer). Hiermee realiseren we minder dan 5% verliesuren 

(op het totaal aantal gereden voertuiguren) op de hoofdwegen en beperken de 

milieu-impact van het goederen- en personenvervoer.”  

 

Aansluitend hierop besliste de Vlaamse regering eind december 2009 om met een set van 

indicatoren de realisatie van de doelstellingen van het Pact voor Vlaanderen 2020 op te 

volgen. Vele van deze indicatoren zijn reeds ter beschikking, maar andere dienen nog 

ontwikkeld te worden. Zo wordt in Pact 2020 – te ontwikkelen indicatoren (2010) 

aangegeven dat een nog te ontwikkelen indicator onder doelstelling 6 de Milieu-impact 

(o.a. ruimtebeslag, luchtkwaliteit, geluid,…) van infrastructuur (transportwegen, 

havens) is.  

 

In de bijhorende fiche van deze nog te ontwikkelen indicator wordt gesteld dat reeds 

diverse milieu-indicatoren bestaan, maar dat deze niet geaggregeerd zijn waardoor het 

momenteel niet mogelijk is om de evolutie van de ‘globale’ milieu-impact op te volgen. 

 

Bijgevolg kunnen we hieruit de basisdoelstelling van dit onderzoek distilleren: namelijk 

het bepalen van een globale indicator om de evolutie van de milieu-impact te kunnen 

volgen.  
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1.2 Theoretisch denkkader indicatoren 
Voor indicatoren wordt vaak6 het DPSIR-model toegepast. Hierin staat D voor Driver, P 

voor Pressure, S voor State, I voor Impact en R voor Respons. Dit model verschaft een 

denkkader en werd aangenomen door het European Environment Agency. Ook de 

MIRA-T indicatorrapporten gebruiken dit model (indeling). Zo wordt voor elke indicator 

rechts bovenaan elke pagina weergegeven over welke DPSIR-type indicator het gaat.  

 

In Brouwers J. (2003) lezen we het volgende:  

Als denkkader werd het DPSIR-schema ontwikkeld (figuur 2). Dit kader geeft de 

oorzaak-gevolg relatie weer van de maatschappelijke activiteiten en hun 

resulterende druk, toestand en impact op het milieu. Om aan de menselijke noden 

te voldoen heeft een bepaalde maatschappelijke activiteit plaats, bv. landbouw. 

Dit is de stuwende kracht, die de keten in gang zet (Driving force). Deze 

activiteiten maken gebruik van de natuur en oefenen dus een zekere druk uit 

(Pressure). Daaruit resulteert een bepaalde toestand van het milieu (State), die op 

zijn beurt een invloed kan hebben op het welzijn van de mens, het ecosysteem of 

de economie (Impact). Tenslotte kunnen ongewenste niveaus van D, P, S of I 

reacties vanuit de maatschappij veroorzaken (Response), die op elk van de andere 

stappen kunnen inwerken.  

 

Figuur 5: De DPSIR-keten van oorzaak en gevolg 

 
 

Het DPSIR-model is een belangrijk denkkader in het aggregeren van indicatoren. Nemen 

we bijvoorbeeld de indicator voor enerzijds emissies van zware metalen en anderzijds de 

indicator voor immissies van zware metalen (zie vb. MIRA-T Indicatorrapport 2010 p.63 

                                                
6 Een ander theoretisch denkkader voor indicatoren is het input- proces-output-outcome kader. Deze 

methode wordt eerder toegepast in een beleidscontext of voor bedrijfsprocessen/management. De input 

gaat dan bijvoorbeeld over de middelen die besteed worden aan geluidshinder langs de weg; het proces is 

het aantal werkuren om geluidsschermen te plaatsen, de output is het aantal km geluidsschermen langs de 

weg en de outcome is het aantal minder gehinderden langs de weg.  
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en p. 64). De eerste indicator is van het type Pressure en de tweede van het type State. 

Zoals in bovenstaande figuur te zien is, is er een oorzaak-gevolg relatie tussen Pressure- 

en State-indicatoren. Dit is ook zo bij de zware metalen indicatoren aangezien emissies 

van zware metalen de oorzaak zijn van zware metalen immissies. Met deze interactie 

(correlatie) dient dan ook rekening gehouden te worden bij de aggregatie van indicatoren.  

 

Bovendien staan State-indicatoren dichter tot impact dan Pressure-indicatoren. Hiermee 

dient ook rekening gehouden te worden in het doorwegen van State- en/of Pressure- 

indicatoren in een geaggregeerde indicator die iets over de impact wil zeggen. 

 

Tot slot zullen niet alle milieuthema’s (geurhinder, luchtvervuiling,…) dezelfde set van 

indicatorentypes hebben.  

 

1.3 Multi criteria analyse als ondersteunend elemen t 
In de verschillende stappen om tot de MITRANS indicator te komen, maken we gebruik 

van Multi Criteria Analyse of MCA. MCA (eng. ‘Multi-criteria Decision Analysis’ of MCDA) 

is een techniek waarbij verschillende nader te definiëren alternatieven tegen elkaar 

afgewogen worden op basis van een reeks criteria. Het laat toe complexere 

beslissingsprocessen op een objectieve manier te benaderen, vooral wanneer de afweging 

dient te gebeuren op basis van criteria die betrekking hebben op verschillende 

schaalniveaus en die van uiteenlopende aard zijn. MCA dient echter steeds beschouwd te 

worden als een hulpmiddel, een beslissingsondersteunend instrument waarvan de 

uitkomst steeds geïnterpreteerd dient te worden door een expert of een team van experts. 

Ook binnen dit project dient MCA als techniek op deze manier benaderd te worden, en 

de output van deze analyses wordt dan ook louter gebruikt om inzicht te verwerven in de 

materie (en bijvoorbeeld niet om de globale indicator zelf te berekenen). 

 

Deze MCA afweging kent een aantal stappen zoals beschreven in Ampe et al, 2008: 

Stap 1, Probleemdefinitie en Stap 2, Conceptualisering ‘alternatieven’ of ‘actie-

alternatieven’: deze analytische stappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 

alternatieven kunnen uiteenlopende vormen aannemen en zijn afhankelijk van de 

onderzoeksvraag. Bijvoorbeeld, in het kader van een evaluatie van het beleid kunnen 

opeenvolgende jaren of decennia als alternatieven fungeren (dit zijn dan verschillende 

‘scenario’s’); voor een beschrijving van hoe Vlaanderen zich verhoudt tot andere regio’s 

op een zeker moment kunnen regio’s als alternatieven fungeren.  

 

Stap 3, de definiëring van de criteria voor evaluatie: dit zijn de relevante aspecten die in 

rekening gebracht kunnen worden bij de beoordeling van de alternatieven. Deze kunnen 

zowel kwantitatief als kwalitatief zijn, en dienen niet genormaliseerd7 te worden, wat één 

                                                
7 Voor de berekening van de geaggregeerde indicator zelf zal er echter wel een normalisatie nodig zijn. 
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van de meest markante voordelen is van deze techniek. Tal van randvoorwaarden dienen 

in acht genomen te worden bij de selectie van criteria, zoals representativiteit, 

responsiviteit, en beschikbaarheid. Daarnaast dient een set criteria exhaustief te zijn, i.e. 

moeten ze voldoende differentiëren om een voorkeur van alternatieven duidelijk te 

maken als deze er is. Belangrijk is ook dat de redundantie binnen een set criteria 

geminimaliseerd wordt. Bij de evaluatie kunnen gewichten toegekend worden aan de 

criteria.  

 

Stap 4, samenstelling van de evaluatiematrix: in deze matrix worden de scores van de 

alternatieven voor ieder criterium ingevuld. Een score kan verschillende vormen 

aannemen maar moet ordinaal8 zijn. Een score is bijvoorbeeld de concentratie van een 

stof, maar kan ook een waardeoordeel (slecht, neutraal, goed) zijn. 

 

Stap 5, aggregatie: de synthese gebeurt op basis van een zgn. ‘outranking’ benadering. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de PROMETHEE II methode (‘Preference Ranking 

Organization Methods for Enrichment Evaluations’), die de voorkeur van alternatief A 

ten opzichte van alternatief B uitdrukt in termen van een veralgemeend criterium 

(indicator) dat gebaseerd is op het verschil in scores tussen beide alternatieven. Dit 

veralgemeend criterium neemt een waarde aan tussen 0 en 1. De resultaten worden 

voorgesteld door middel van een staafdiagram, waarbij het ‘best scorende’ alternatief de 

hoogste positieve net flow krijgt toegekend. Een voorbeeld hiervan vindt men terug in 

onderstaande Figuur 6. 

 

                                                
8 Metingen op ordinaal niveau kennen een natuurlijke ordening. Ze worden soms ook rangtelwoorden 

genoemd. Een typisch voorbeeld vormt de veelgebruikte 5-puntsschaal bij opiniepeilingen (zeer mee 

oneens - mee oneens - neutraal - mee eens - zeer mee eens). Bij een ordinale schaal is de volgorde duidelijk, 

maar zijn de verschillen niet interpreteerbaar: 'zeer mee eens' ligt niet noodzakelijk net zo ver boven 'mee 

eens' als dat 'mee eens' boven 'neutraal' ligt. 
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Figuur 6: Voorbeeld van net flow van 4 alternatieve n 

 
De net flow is een waarde die de verhouding weergeeft van hoe een alternatief zich 

gedraagt ten opzichte van de andere alternatieven, gekeken over alle criteria en hun 

respectieve wegingen. Hierbij geeft de expert op voorhand in het model aan of een 

criterium al dan niet geminimaliseerd of gemaximaliseerd moet worden, en hoe 

wijzigingen van dit criterium door het model geïnterpreteerd moeten worden. Dit kan 

bijvoorbeeld op basis van de literatuur. Omdat het afhankelijk is van de doelstelling, zal 

dit in een latere fase van het project verder worden ingevuld. Voorbeelden van 

indicatoren die gemaximaliseerd moeten worden zijn bijvoorbeeld de betrouwbaarheid of 

veiligheid van het transportnetwerk, de gezondheid van omwonenden, de eco-efficiëntie 

van transport, etc. Voorbeelden van indicatoren die geminimaliseerd moeten worden zijn 

de uitstoot, geluidsproductie, lichthinder, aantal faunaslachtoffers, etc.  

 

Onafhankelijk van het type criteria dat gebruikt wordt, zal het model steeds het meest 

voordelige alternatief (steeds een compromisoplossing) aangeven met een positieve 

score. Dit is van specifiek belang voor de interpretatie van de grafieken. Zo zal een Multi 

Criteria afweging van scenario’s die vergeleken worden op het vlak van uitstoot van 

polluenten, geluid en licht (allemaal zaken die bij voorkeur zo laag mogelijk gehouden 

worden), het meest optimale scenario de hoogste score geven. De waarde van deze net 

flow is steeds relatief ten opzichte van de andere alternatieven, het aantal alternatieven, 

criteriascores of weging, en zal dus veranderen bij aanpassing van deze variabelen. 

Daarom kan ze op zich moeilijk fungeren als indicator. De totale net-flow is bijgevolg 
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ook een output die an sich weinig bruikbaar is in het kader van voorliggend project. Het 

nut van MCA bij het opstellen van een globale indicator laat zich voornamelijk voelen op 

een tweede niveau, nl. het onderzoeken van de respons (van de ranking) van het 

alternatief door wijzigingen aan de indicatoren, en de visualisatie van deze aspecten. 

 

De techniek heeft als bijkomend voordeel (naast de indifferentie in aard en schaal van de 

criteria) dat ook duidelijk wordt of criteria voor bepaalde alternatieven bepalend zijn, 

indifferent of net niet te vergelijken zijn. Dit zijn wel bruikbare werkmiddelen om tot een 

verantwoorde definitieve keuze van criteria en wegingen te komen. Het belangrijkste 

hulpmiddel waarmee de verhoudingen tussen de alternatieven of scenario’s gevisualiseerd 

en onderzocht kunnen worden is het zogenaamde ‘GAIA-vlak’, de output van de 

statistische methode principale componenten analyse. Deze voorstelling projecteert 

zowel de alternatieven (bijvoorbeeld berekeningen van de voorgestelde globale indicator 

voor uiteenlopende scenario’s), als de individuele criteria (onderdelen van de 

voorgestelde globale indicator). 

 

Voor de interpretatie gelden volgende eigenschappen: 

• Hoe langer een as, hoe sterker de indicator discrimineert. Indicatoren met lange 

lijnen krijgen dan wellicht ook de voorkeur om behouden te blijven. 

• Indicatoren die dezelfde voorkeur vertegenwoordigen, hebben ruwweg dezelfde 

oriëntatie. Mogelijk bevatten deze indicatoren overbodige informatie en zijn ze te 

vervangen door een aggregaat of door één indicator. 

• Indicatoren die een tegengestelde voorkeur vertegenwoordigen, hebben een 

tegengestelde oriëntatie. Deze indicatoren vragen extra aandacht naar interpretatie 

daar het mogelijk is dat ze elkaar opheffen in een aggregatie (= informatieverlies). 

• Indicatoren die geen onderlinge relatie vertonen, staan haaks op elkaar. Deze 

indicatoren hebben een uitgesproken verschillende invloed op het resultaat en zijn 

dan ook beide te behouden.  

• Op elkaar gelijkende alternatieven (jaren), staan bij elkaar 

• Alternatieven (jaren) die goed scoren voor een bepaalde indicator, staan in dezelfde 

richting als deze indicator 
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Figuur 7: Voorbeeld van een GAIA vlak 

 
 

Figuur 7 geeft dus in de eerste plaats een interpreteerbare voorstelling van de resultaten. 

Daarnaast kan ze ook gebruikt worden als een analytisch instrument, gezien ze reageert 

op wijzigingen van de waarde of weging van de criteria. Het model staat bijvoorbeeld toe 

de respons van de analyse te onderzoeken wanneer de waarde voor één criterium wijzigt, 

of de grenzen weer te geven waarbinnen een criterium of weging kan variëren alvorens 

het resultaat van de analyse wijzigt. Zo kan de expert testen in welke mate een globale 

indicator (die opgebouwd is uit een reeks subindicatoren of criteria) wijzigt wanneer de 

waarde of weging van één of meerdere van deze subindicatoren wijzigt. Twee 

subindicatoren die dicht bij elkaar liggen kunnen wijzen op een sterke statistische 

afhankelijkheid (bijvoorbeeld Crit4, Crit5 en Crit9 in bovenstaande figuur). Door de 

respons van deze subindicatoren bij wijzigingen te onderzoeken kan ook de mate van 

onafhankelijkheid of het gebrek daaraan beschouwd worden. Hieruit zou al dan niet 

geconcludeerd kunnen worden dat deze indicatoren overbodig zijn en vervangen kunnen 

worden door één overkoepelende subindicator.  

 

MCA zal binnen dit onderzoek verder gebruikt worden om de indicator te evalueren 

voor verschillende scenario’s: hierbij kan het relatieve aandeel van elk criterium (in de 

ranking), gecombineerd met de robuustheid van dat criterium (i.e. subindicatoren) voor 

wijziging van waarde en/of weging, inzichten verschaffen in de functionele bijdrage 

ervan voor een globale indicator. Daarnaast kan de uitkomst van de analyse gebruikt 

worden als communicatiemiddel (intern) om experts uit verschillende domeinen de set 
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criteria te laten onderzoeken, bijvoorbeeld door GAIA-plots te berekenen voor 

uiteenlopende wegingen en deze onderling te vergelijken.  

 

1.4 Opbouw rapport 
Om tot een globale indicator te komen, dienen een aantal individuele indicatoren 

geaggregeerd te worden. Het aggregeren van verschillende indicatoren volgt ruwweg 

altijd zes stappen: 

- Ontwikkeling van een theoretisch kader: dit kader wordt de basis voor de selectie 

en het combineren van individuele indicatoren om zo tot een relevante 

geaggregeerde indicator te komen.  

- Selectie van data: de individuele indicatoren moeten gekozen worden op basis 

van hun meetbaarheid, beschikbaarheid, relevantie en de relatie met de andere 

indicatoren. Indien sommige data schaars zijn, kan overwogen worden om met 

benaderingen of proxy’s te werken. Onvolledige jaarreeksen kunnen aangevuld 

worden door bijvoorbeeld de waardes constant te houden. 

- Analyse van de data: hier wordt de inhoud van de indicatoren zelf geanalyseerd. 

- Normalisatie: hierbij worden de effecten op een gelijke noemer gezet zodat ze 

vergelijkbaar worden. Bij de normalisatie dient men aandacht te besteden aan 

eventuele extremen en de volledige range omdat deze het verdere proces van 

aggregatie kunnen beïnvloeden. 

- Gewichten toekennen en aggregatie: indicatoren moeten geaggregeerd en 

gewogen worden volgens een onderliggend theoretisch kader. Aandacht moet 

geschonken worden aan correlatie en compensatie tussen indicatoren en 

gecorrigeerd of duidelijk erkend worden in de analyse.  

- Daarnaast moet er ook een sensitiviteitsanalyse worden doorgevoerd op zowel de 

selectie van indicatoren, de normalisatie als op de gewichten. Dit om de 

“robuustheid” van de indicator te testen.  

 

 

Om te komen tot de MITRANS indicator zijn deze stappen geïntegreerd in volgende vijf 

taken: 

A. Overzicht beschikbare indicatoren 

B. Definitie van het concept voor een indicator “milieu-impact van 

transport(infrastructuur)” 

C. Evaluatie van bestaande indicatoren in het licht van de conceptdefinitie 

D. Methodes voor aggregatie 

E. Berekening van de indicator 

 

In dit rapport doorlopen we in elk hoofdstuk achtereenvolgens de verschillende taken 

om zo tot de berekening van de MITRANS indicator te komen. 
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2 Taak A: Overzicht beschikbare indicatoren 
 

In dit hoofdstuk maken we een overzicht van indicatoren die op dit moment reeds 

ontwikkeld zijn door overheden en eventueel private spelers. De meeste bestaande 

indicatoren focussen op een (deel)aspect van de mogelijke impacts die 

transport(infrastructuur) heeft op mens en/of milieu. Deze indicatoren kunnen dan 

dienen als een input voor de te ontwikkelen samenvattende indicator. De focus ligt 

daarom voornamelijk op indicatoren die op Vlaams niveau beschikbaar zijn.  

 

Het doel van dit overzicht is drievoudig. Allereerst, zicht krijgen voor welke impacts van 

transport er al indicatoren zijn en/of welke hiaten er nog zijn. Ten tweede willen we zien 

of er ook voor alle modi indicatoren beschikbaar zijn. Daarna bekijken we ook al of de 

indicator in kwestie bruikbaar is naar de toekomst toe. Met andere woorden: wordt ze 

nog steeds opgesteld en zal ze verder opgesteld worden. De laatste sectie van dit 

hoofdstuk gaat dieper in op een aantal effecten en mogelijke denkpistes voor verder 

onderzoek om betere indicatoren voor deze effecten te ontwikkelen. 

 

Eerst bespreken we een aantal samengestelde indicatoren: de Environmental 

Performance Index (EPI), de ecoscore, de eco-efficiëntie indicator van MIRA en de Life 

Cyle Analysis uitgevoerd binnen het CLEVER project.  

 

2.1 Samengestelde indicatoren 
De EPI groepeert voor 163 landen 25 milieugerelateerde indicatoren. Ecoscore is een 

Vlaamse indicator op voertuigniveau, die toelaat om de milieuprestaties van een voertuig 

in te schatten. Eco-efficiëntie is samengesteld uit verschillende indicatoren zonder tot een 

echte aggregatie over te gaan. Life Cycle analysis houdt rekening met de volledige 

levenscyclus van het voertuig (van productie tot afval). We bespreken eerst deze 

indicatoren aangezien het hier gaat om, zeldzame, samengestelde indicatoren die met het 

milieu gerelateerd zijn.  

 

2.1.1 De Environmental Performance Index 
De Environmental Performance Index (EPI) 2010 aggregeert 25 indicatoren gegroepeerd 

in tien beleidsdomeinen voor 163 landen. We bespreken kort deze index omdat de 

berekening van de EPI als inspiratie kan dienen voor de verdere berekeningen van de 

MITRANS indicator. Daarnaast is er ook een analyse gemaakt door JRC (2010)9 van deze 

index – wat dan weer helpt bij de analyse van de zwakke punten van dit soort aggregaten. 

 

                                                
9 Saisana,M.; Saltelli, A. (2010), Uncertainty and Sensitivity Analysis of the 2010 Environmental 

Performance Index 
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Onderstaande figuur toont de scores voor de verschillende landen, waarbij groen de 

hoogste score is (beter) en de rode scores de lage scores (slechter) zijn. 

 

Figuur 8: De EPI index 

 
Bron: http://epi.yale.edu 

 

De figuur hieronder toont hoe de EPI is opgebouwd, met de verschillende 

subindicatoren en de gewichten. 
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Figuur 9: Samenstelling EPI indicator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://epi.yale.edu 

 

De opbouw van de EPI is als volgt: 

- Eerst worden de scores berekend voor de tien grote categorieën gebruik makend 

van de onderliggende indicatoren en de gewichten zoals hierboven in Figuur 9 

aangegeven. De 50/50 gewichtsverdeling tussen mens en ecosysteem is niet 

gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, maar is een bewuste beleidskeuze. 

Ook de andere gewichten zijn eerder gebaseerd op beleidskeuzes en expert opinie 

dan op pure wetenschap.  

- Scores worden berekend ten opzichte van vastgestelde objectieven. Deze 

objectieven zijn indien mogelijk gebaseerd op internationale verdragen en 

overeenkomsten. Indien er geen objectieven bestonden dan zijn deze afgeleid van 

standaarden ontwikkeld door internationale organisaties, nationale overheden, 

literatuur en experten. Indien er geen wetenschappelijke basis voor de doelstelling 

aanwezig was, is er een doel gezet dat zo was dat alle landen nog een inspanning 

moesten doen. In sommige gevallen werd de ideale situatie gekozen.  

- De algemene index wordt dan berekend, gebaseerd op de objectieve scores. 

Vervolgens wordt de ordening tussen de landen gemaakt. 
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JRC (2010) onderzocht de onzekerheden en de sensitiviteiten van deze indicator en 

kwam tot de volgende besluiten: 

- De introductie van meetfouten bij de subindicatoren had weinig invloed op de 

ordening van de landen. 

- De huidige weging werd vergeleken met een weging gebaseerd op factoranalyse 

op indicatorniveau, met een gelijke weging op indicator niveau en met een gelijke 

weging op beleidsniveau. Uit de simulaties bleek dat de verschillende wegingen 

een duidelijke invloed hadden op de ordening van de landen. 

- Het gebruik van een geometrisch gemiddelde in plaats van een rekenkundig 

gemiddelde had slechts een beperkte invloed. Ze waarschuwen wel voor het 

gebruik van een gewogen rekenkundig gemiddelde omdat in deze methode 

negatieve effecten gecompenseerd kunnen worden door positieve effecten en 

omdat de gewichten gemakkelijk aanzien kunnen worden als de mate van 

belangrijkheid terwijl de keuze voor een gewicht ook kan afhangen van de 

variabiliteit van de indicator zelf.  

- Sommige subindicatoren hebben bijna geen invloed op de uiteindelijke score. 

Door de huidige normalisatie en weging wordt de EPI gedomineerd door maar 

een paar indicatoren (DALY, luchtvervuiling binnen- en buitenhuis, toegang tot 

water en sanitair). JRC (2010) stelt dat standaardisatie op beleidsniveau dit deels 

zou kunnen oplossen.  

 

2.1.2 Ecoscore 
De Ecoscore van een voertuig (personenwagens en zware voertuigen) wordt berekend 

aan de hand van de belangrijkste emissies uitgestoten tijdens de gebruiksfase. Er wordt 

enkel rekening gehouden met de gebruiksfase omdat er nog geen consensus is over de 

emissies van productie en distributie van brandstof. Er is ook nog discussie over hoe de 

productie van biobrandstoffen moet meegenomen worden. Hierbij merken we op dat 

behalve voor elektrische voertuigen de directe emissies doorslaggevend zijn. De 

documentatie10 van Ecoscore stelt verder dat men geen rekening houdt met de 

productie/recyclage van het voertuig omdat er weinig gestandaardiseerde gegevens zijn, 

zeker niet over elk voertuig op de Belgische markt, en omdat de polluenten die mee 

opgenomen zijn,  goed zijn voor 90% van de totale schadelijke milieu impact.  

 

Drie categorieën van milieueffecten zijn mee opgenomen: 

- broeikasgassen (CO2, CH4, N2O) – tellen mee voor 50%; onderlinge afweging 

volgens broeikasgaspotentieel 

- luchtkwaliteit (CO, HC, NOX, PM, SO2) – tellen mee voor 20% voor gezondheid 

en 20% voor impact ecosystemen; onderlinge afweging volgens monetaire 

waarderingen ExternE 

                                                
10 http://www.ecoscore.be/wordt-bij-de-berekening-van-de-ecoscore-rekening-gehouden-met-productie-

en-recyclage-van-het-voertui  
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- geluid: motorgeluid – telt mee voor 10% 

 

Aan elk voertuig wordt een ecoscore van 0 tot 100 toegekend. Hoe dichter een voertuig 

de 100 benadert, hoe milieuvriendelijker het is. De normalisatie bestaat erin dat men de 

impacts vergelijkt met een referentievoertuig (best beschikbare). 

 

Een interessante indicator gelinkt aan ecoscore is de evolutie van de gemiddelde ecoscore 

van de Belgische vloot (2006 -2009). De vraag is wel of het niet beter zou zijn dat deze 

indicator rekening houdt met het aantal km dat de verschillende voertuigen rijden? 

 

2.1.3 Eco-Efficientie 
Eco-efficiëntie is een indicator die samengesteld is uit verschillende indicatoren maar 

waarbij geen bewerking gebeurt om tot één score te komen voor de indicator. Het idee 

van eco-efficiëntie is de loskoppeling tussen economische groei en drivers/druk op het 

milieu te bepalen. in MIRA-T ’08 wordt dit voor transport als volgt ingevuld: 

- Economische groei wordt uitgedrukt door het Bruto Binnenlands Product 

- Drivers/Druk op het milieu wordt uitgedrukt door 

Personenkilometers/tonkilometers, energiegebruik, emissie broeikasgassen, 

verzurende emissies, emissie ozonprecursoren, emissie fijn stof PM2.5 (uitlaat) 

Het onderscheid wordt gemaakt tussen personenvervoer en goederenvervoer. 

 

2.1.4 Levenscycli analyse (LCA)  
Binnen het project CLEVER11  beschouwt de LCA de volledige “cradle-to-grave” 

emissies, i.e. de emissie over de verschillende levensfasen van een product van wieg tot 

graf op het niveau van een voertuig. Binnen het CLEVER project wordt de LCA 

uitgedrukt in CO2-equivalenten, Daly’s12 en verzuring.  

 

Het voertuigemissiemodel van VITO (het MIMOSA model) zal aangepast worden met 

het Ecoscore model en gebruikt worden voor de analyse van de globale milieu-impact 

van de Belgische voertuigvloot. Volgens verschillende scenario’s zijn voorspellingen 

gedaan over de prestaties wat betreft de gemiddelde ecoscore voor de Belgische vloot 

(gewogen aan de km), de CO2 eq emissies, de PM2.5 emissies en de NOX emissies op 

middellange (2020) en lange termijn (2030).  

 

                                                
11 Project CLEVER: Clean vehicle research: LCA and policy measures. Onderzoek naar milieuvriendelijke 

voertuigen: LCA (Levenscyclus Analyse) en beleidsmaatregelen (Fase 1 en Fase 2). 

http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=SD/TM/04A 
12 Disability-adjusted life years (levensjaren gecorrigeerd voor beperkingen, of DALY's) zijn een maat voor 

de totale last die ontstaat door ziektes. De maat is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. De 

DALY meet niet alleen het aantal mensen dat vroegtijdig sterft door ziekte, maar meet ook het aantal jaren 

dat mensen leven met beperkingen door ziekte. 
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In theorie kan LCA ook op het niveau van transportinfrastructuur worden toegepast, 

maar dit is niet gedaan binnen het CLEVER project. Een mogelijke indicator is dan: 

voertuigen LCA maal het aantal voertuigen, en optellen bij LCA weg en LCA 

verlichtingspalen. 

 

2.2 Beschikbare indicatoren voor Vlaanderen 
Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek werd een lijst opgesteld waarbij voor 

elke mogelijke indicator volgende elementen werden opgenomen: 

- Naam van de indicator 

- Inhoud van de indicator en de eenheid 

- Bestaande jaarreeksen 

- Inschatting van verdere ontwikkeling van de indicator en meer bepaald of deze 

nog jaarlijks wordt opgesteld of niet 

- Schaal: Vlaanderen, België, Europa, etc. 

- Modi: alle bronnen samen, alle transportmodi samen, opsplitsing per modi, enkel 

bepaalde modi,… 

- De categorie waarbij we een onderscheid maken tussen indicatoren die 

voornamelijk gerelateerd zijn aan het gebruik van transport, dan wel voornamelijk 

aan het bestaan van transportinfrastructuur of meer algemene indicatoren of 

samenvattende indicatoren zoals weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Tabel 1: Gebruikte categorieën bij oplijsting besch ikbare indicatoren 

0. Samenvattende indicatoren  

1. Gebruiksgerelateerd 1.1 Energieverbruik 

  1.2 Emissies lucht 

  1.3 Immissies geluid 

  1.4 Ongevallen 

  1.5 Congestie 

  1.6 Geur 

  1.7 Afval 

2. Bestaansgerelateerd 2.1 Licht 

  2.2 Versnippering 

  2.3 Plaatsinname 

3. Algemeen 3.1 Voertuigkilometers/personenkm/tonkm 

  3.2 Kilometers infrastructuur 

  3.3 Modale verdeling 

 

- De literatuurbron. 

- Eventuele opmerkingen en, indien relevant, de berekeningsmethode. In taak C 

zal voor de relevante indicatoren meer aandacht besteed worden aan de 

berekening. 
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Deze lijst van onderzochte bronnen en van de categorisatie van de indicatoren is terug te 

vinden in bijlage 2. Onderstaande paragrafen vatten de belangrijkste resultaten van dit 

overzicht samen. Uit de bespreking zal blijken dat aan een aantal indicatoren en effecten 

meer aandacht besteed dient te worden. Dit wordt gedaan in sectie 2.3. 

 

Resultaten wat betreft effecten/categorieën die door de bestaande indicatoren 

gedekt worden: 

- Er is het meeste informatie beschikbaar over de gebruiksgerelateerde impacts 

- Gebruiksgerelateerd (categorie 1) 

o Meeste informatie over emissies (categorie 1.2), genoeg informatie over 

energiegebruik (categorie 1.1). Informatie over concentraties en hun 

impact (onder de vorm van DALY’s) zijn ook beschikbaar, maar maken 

niet altijd een onderscheid naar aandeel transport.  

o Voor geluid (categorie 1.3) zijn er wel indicatoren, maar de informatie is 

voorlopig nog fragmentarisch (niet alle jaren, niet alle modi, etc) 

o Indicatoren zoals verliestijden13 en marginale externe kosten van 

congestie zijn beschikbaar. In de verdere analyse nemen we geen 

afzonderlijke indicator op voor congestie (categorie 1.5) omdat deze niet 

binnen de doelstelling van het project valt.  

o Informatie over ongevallen (categorie 1.4) spitst zich vooral toe op 

wegtransport en in mindere mate op spoortransport. Data over 

ongevallen watertransport worden niet systematisch verzameld. In dit 

kader is dit van minder belang. Ongevallen worden verder niet mee 

opgenomen. 

o Wat betreft materiaalgebruik is er geen enkele onmiddellijk bruikbare 

indicator gevonden die al het materiaalverbruik over heel de cyclus 

meeneemt. We bespreken dit verder in sectie 2.3.  

- Bestaansgerelateerd (categorie 2) 

o Over het algemeen minder informatie/minder indicatoren beschikbaar. 

Weinig indicatoren voor zee- en luchtvaart; 

o In verband met versnippering (categorie 2.2) is er slechts één indicator die 

systematisch verzameld wordt. We komen hierop terug in sectie 2.3. 

o In verband met ruimtegebruik (categorie 2.3) is er ook slechts één 

indicator (oppervlakte) die systematisch verzameld wordt. Ook hier 

verwijzen we naar sectie 2.3.   

- Ook veel algemene informatie (categorie 3) beschikbaar.  

                                                
13 Maerivoet, S; Yperman, I. (2008) Rapport analyse verkeerscongestie in België 
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Resultaten wat betreft modi 

- Meeste informatie over wegverkeer, gevolgd door spoor en binnenvaart; 

- Minder informatie over modi waarbij geografische afbakening moeilijker ligt: 

luchtvaart en zeevaart; 

- Meer informatie over gevolgen van het gebruik van transportinfrastructuur dan 

van de infrastructuur zelf. Zeker in het geval van zee- en luchthavens.  

 

Resultaten wat betreft jaarreeksen en toekomst 

- Over het algemeen gaan veel jaarreeksen terug tot het jaar 1995. Voor de meeste 

indicatoren zijn er data voor de jaarreeks 2000-2009.  

- Het meest recente jaar (2010) ontbreekt relatief vaak. 

- Voor de meeste indicatoren zal het mogelijk zijn om een gemeenschappelijk jaar 

te vinden. De twee uitzonderingen zijn de hinderindicatoren (geluid, geur en 

licht) en ongevallen met dieren.  

- Energie, emissies, ongevallen, versnippering, ruimtegebruik, een indirecte 

indicator voor licht en de algemene indicatoren worden elk jaar opnieuw 

verzameld. Hiervoor voorzien we geen problemen naar het gebruik ervan in de 

toekomst.  

 

Resultaten wat betreft schaal (Vlaanderen, België,…) 

- Energie, emissies, ongevallen, geluid, geur, licht, versnippering en ruimtegebruik 

hebben indicatoren op Vlaams niveau. 

- Luchtkwaliteit (gemeten aan de hand van concentraties) is vaak op kleinere schaal 

dan Vlaanderen. Eventueel zal hier aggregatie nodig zijn.  

- Omdat het aantal ongevallen met dieren gebaseerd is op vrijwillige rapportage is 

de schaal onzeker. 

 

Resultaten wat betreft impactgroep: mens of natuur 

- Er zijn praktisch geen indicatoren die specifiek op natuur slaan. De enige is het 

aantal ongevallen met dieren (maar wegens gebaseerd op vrijwillige rapportage is 

de dekkingsgraad en betrouwbaarheid en consistentie een mogelijk probleem).  

- In bijlage 1 van dit rapport wordt meer in detail gegaan rond indicatoren voor 

natuur. Uit deze bespreking volgt dat de meeste indicatoren die voor de impact 

op mensen worden gebruikt, ook gebruikt kunnen worden voor de impact op 

fauna en flora, zij het met andere pressure/state – impact relaties (bv. emissies 

van luchtpolluenten hebben een effect op mens en op natuur).  
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2.3 Aandachtspunten bij enkele indicatoren 
Aan een aantal effecten en hun indicatoren dient meer aandacht besteed te worden. Dit 

omdat de mogelijke indicatoren in hun huidig opzet te beperkt zijn om het gehele effect 

te meten.  

 

2.3.1 Materiaal/indirecte effecten 
Wat betreft materiaalgebruik is er geen indicator, onmiddellijk bruikbaar, die al het 

materiaalverbruik over heel de cyclus meeneemt. LCA toegepast op de Vlaamse 

voertuigvloot is een optie, maar focust vooral op de effecten van materiaalgebruik op 

emissies en geeft dus geen relatie met de mogelijke uitputting van materialen. Een andere 

optie is de toepassing van de” TREMOVE material flow module” op de Vlaamse 

voertuigstock. Met deze module kan men het effect van nieuwe milieuregelgeving 

(bijvoorbeeld in verband met CO2; katalysatoren; elektrische wagens en lithium 

batterijen,…) op het gebruik van verschillende soorten materiaal weergeven. Deze opties 

richten zich wel enkel op wegtransport/personenvervoer, terwijl materiaalverbruik voor 

alle modi interessant is. OVAM beschikt over een input/output model14 waarin het 

gebruik van materiaal voor transport wordt opgenomen onder de vorm van biomassa, 

fossiele brandstoffen en mineralen. Dit model is initieel ontwikkeld met cijfers voor het 

jaar 2003 en is recent geüpdatet met gegevens voor 2007. Het model is hierbij ook 

uitgebreid en verder gedetailleerd waardoor de cijfers misschien niet helemaal 

vergelijkbaar zijn. Merk ook op dat niet alle materialen zijn opgenomen (bijvoorbeeld 

rubber) en dat fossiele brandstoffen zowel het gebruik van plastic als het 

brandstofverbruik omvat. Samenvattend kan men stellen dat er informatie beschikbaar is 

over de samenstelling van voertuigen en hun impact op emissies, maar niet over de relatie 

materiaalgebruik –schaarste van materialen en de effecten van de ontginning op het 

milieu die niet emissie gebonden zijn. Hiervoor zou men het materiaalgebruik van 

voertuigen verkocht in Vlaanderen kunnen relateren aan de wereldoutput en/of  aan de 

informatie over de beschikbaarheid van de verschillende materialen.  

 

Bij OVAM, MIRA en de Europese Commissie is er wel informatie beschikbaar over 

afgedankte banden en voertuigen, dit zowel over het aantal (ton) als over de verwerking 

ervan. Deze statistieken worden verzameld ter staving van opgelegde 

beleidsdoelstellingen en men kan dus zeker zijn dat deze informatie ook in de toekomst 

verzameld zal worden. Indicatoren over afvalstromen houden verband met 

materiaalgebruik. Het gebruikte materiaal eindigt immers na zekere tijd in de 

afvalstromen. Indicatoren als “niet-gerecycleerde” wrakken en ingezamelde “niet-

gerecycleerde banden” kunnen daarom dienen als een eerste proxy voor het 

materiaalverbruik en werden als zodanig ook verder in de analyse opgenomen. De 

                                                
14 OVAM (2008), De totale milieu-effecten van onze consumptie en productie in kaart met het Milieu 

Input-Output model voor Vlaanderen; OVAM (2010), Het Vlaams uitgebreid milieu input-outputmodel, 

persoonlijke communicatie met OVAM. 
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indicatoren “niet-gerecycleerde” wrakken en ingezamelde “niet-gerecycleerde” banden 

zijn echter niet weerhouden na verdere analyse (zie verder) omwille van volgende 

nadelen: 

- Focus op wegtransport/personenwagens. 

- Vertraging van de rapportering wat betreft het gebruik van materiaal (pas 10-14 

jaar na productie voor personenwagens). Dit kan vooral van belang zijn bij 

nieuwere technologieën. Het is ook de vraag of er bijvoorbeeld in de toekomst 

ook statistieken zullen zijn over afvalstromen van batterijen van elektrische 

voertuigen.  

- Heel wat wagens in Vlaanderen worden na hun gebruik in Vlaanderen 

geëxporteerd naar Oost- Europese en Afrikaanse landen. Hierdoor wordt hun 

impact niet mee opgenomen in de (Vlaamse) statistieken. Dit punt is gelinkt aan 

de geografische afbakening van wat de indicator moet meten.  

- Definitie van nuttige toepassing en het effect van recyclage. Onder nuttige 

toepassing valt ook verbranding. Hierdoor komt energie vrij die gebruikt kan 

worden, maar de vraag kan gesteld worden of hiermee de impact van materiaal 

op de natuur nul wordt. Dezelfde vraag kan gesteld worden over recyclage an 

sich.  

- Door de trapsgewijze verstrenging in de regelgeving stijgt het aantal afgedankte 

voertuigen geregistreerd bij de erkende centra sterk. Dit terwijl het potentieel in 

te zamelen voertuigen nog steeds niet bereikt is; al kan dit potentieel niet 

berekend worden15. Dit maakt dat deze indicator een veel sterkere stijging 

vertoont dan de andere indicatoren en zo, in een latere fase, een zeer grote 

invloed heeft op het uiteindelijke aggregaat. 

 

Naar de toekomst toe is het aan te bevelen om meer onderzoek te doen naar  

- het gebruik van materiaal in relatie tot de beschikbaarheid ervan; 

- de invloed van milieuregelgeving op het gebruik van materiaal binnen transport; 

- het opstellen van materiaalindicatoren, al dan niet in geaggregeerde vorm voor de 

Vlaamse vloot; 

- materiaalgebruik van alle modi.  

 

2.3.2 Versnippering 
Versnippering is een belangrijk fenomeen voor natuur. Negatieve effecten van 

versnippering zijn onder meer direct verlies en verandering (indirect verlies) van habitats, 

barrièrevorming waardoor de genetische uitwisseling tussen (meta)populaties afneemt. 

Positief is de corridorfunctie die wegbermen e.d. soms innemen.  

 

  

                                                
15 Bron: persoonlijke communicatie OVAM 
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Versnippering wordt vaak indirect gemeten o.b.v. : 

- De plaats die transportinfrastructuur innemen (lengte en oppervlakte) of densiteit 

- Het type infrastructuur (die oversteekbaarheid bepaalt) 

- De kwaliteit van de habitats die door infrastructuur doorsneden worden 

Andere mogelijke indicatoren voor versnippering zijn 

- De ontsnipperingsindicator (natuurtechnische ontsnippering van 

transportinfrastructuur). Dit is het geld dat besteed wordt aan 

ontsnipperingsmaatregelen zoals ecoducten. 

- De versnijding van open ruimte door transportinfrastructuur als ruimtelijke 

indicator. 

- Gemiddelde clustergrootte; het nadeel van deze indicator is dat deze niet altijd 

meet wat men wil meten. Zo stijgt de gemiddelde clustergrootte de laatste jaren – 

niet omdat er minder versnippering is, maar omdat de kleine clusters verdwijnen. 

- “Effective mesh density16”; deze meet de mate waarin de beweging van dieren 

onderbroken wordt door barrières in de natuur. Deze indicator werd voor het 

jaar 2009 voor 28 Europese landen berekend voor drie types van 

fragmentatiegeometrie (alleen barrières ontwikkeld door mensen zoals wegen, 

spoorlijnen en bebouwing versus alleen natuurlijke barrières zoals meren, 

rivieren, etc. versus een combinatie van beide) en op drie niveaus (landen, regio’s 

en per vierkante km). Deze indicator kan momenteel, in zijn huidige vorm, niet 

gebruikt worden omdat ze nog maar voor één jaar berekend is en omdat er geen 

onderscheid gemaakt wordt tussen bebouwing op zich en transportinfrastructuur. 

 

Het zou mogelijk zijn om een indicator op te stellen die specifiek het aspect 

versnippering van natuur versus transportinfrastructuur weergeeft. Deze zou ontwikkeld 

kunnen worden op basis van netwerkkaarten in combinatie met natuurwaardekaarten – 

zie ook de verdere discussie in 2.3.3 over een natuurgeoriënteerde aanvulling op de 

versnijdingindex zoals deze gedefinieerd is op www.natuurindicatoren.be.  

 

2.3.3 Ruimtegebruik en/of invloedssfeer (per type) transportinfrastructuur 
Ruimtebeslag kan een indicator zijn voor zowel de impact op ecologie als op 

watersystemen.  

- De indicator Bodemafdekking houdt geen rekening met waterwegen, wat wel het 

geval is met de indicatoren lengte en oppervlakte. Daarnaast wordt deze indicator 

niet jaarlijks geactualiseerd.  

- Een mogelijke indicator is het aantal km of ha infrastructuur  voor de 

verschillende modi. Hiermee wordt de verstoring gemeten. Voor zeevaart nemen 

                                                
16 Jaeger, J.A.G., Soukup, T., Madrinan, L.F., Schwick, C. & Kienast, F. (2011) Landscape fragmentation in Europe. Joint European Environment 

Agency – Swiss Federal Office for the Environment Report. EEA Report No 2/2011 Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, 2011. 
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we de oppervlakte van de havens mee. Merk op dat deze indicator mogelijk 

gecorreleerd is met indicatoren die geluids(over)last meten.  

- Het nadeel van bovenstaande indicator is dat deze geen rekening houdt met de 

natuurwaarde van het gebied. In theorie kan met behulp van een Geografisch 

Informatie Systeem (GIS) een synthese van landschapsecologische effecten van 

transportinfrastructuur in relatie tot gekende natuurwaarden uitgewerkt worden, 

waaruit een indicator berekend zou kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld, 

uitgaande van een invloedssfeer rond een weg (vb. afhankelijk van wegtype of 

verkeersintensiteit en toegelaten snelheid), een overlay gebeuren met de huidige 

natuurwaarden (combinatie van biologische waarderingskaart en shapefiles van de 

VEN- en Natura2000 gebieden). Op die manier kan een kaart bekomen worden 

waarbij voor elke oppervlakte-eenheid een index voor de invloed van 

transportinfrastructuur op natuur weergegeven wordt. Dit kan gezien worden als 

een natuurgeoriënteerde aanvulling op de ‘versnijdingsindex’ zoals deze 

gedefinieerd is op www.natuurindicatoren.be . Echter, een dergelijke benadering 

kent heel wat technische uitdagingen en mogelijke tekortkomingen, onder meer 

geassocieerd met de kwaliteit van de beschikbare datasets en de moeilijkheid om 

de resultaten te vertalen naar impacts.  

 

2.3.4 Natuur 
Er zijn praktisch geen indicatoren die specifiek op natuur slaan. De enige is “het aantal 

ongevallen met dieren”. Een aantal van de beschouwde indicatoren, zoals emissies, zijn 

wel indirect gerelateerd aan natuur. 

 

Een mogelijke indicator voor de impact van transport(infrastructuur) op natuur is de 

verzurende/vermestende depositie. Dit zegt meer over de globale druk op natuur als 

gevolg van verzurende/vermestende emissies. Het is niet duidelijk of er voor depositie 

een indicator is die eenduidig aan transport gelinkt kan worden (voor emissies gaat dit 

wel). De bijdrage van transport in verzurende of vermestende depositie wordt nu in de 

respectievelijke MIRA achtergronddocumenten gerapporteerd voor de volgende jaren 

o verzurende depositie: 1990, 2002, 2003, 2004,200817 

o vermestende depositie: 2006 

 

Er zijn dus geen volledige tijdsreeksen beschikbaar. Evengoed kan dan ook gebruik 

gemaakt worden van de verzurende en vermestende emissie van transport. Dit zal 

evenveel zeggen aangezien de monetaire waardering van NOX, NH3 en SO2 ook de 

verzurende effecten meeneemt. Verzurende emissie is beschikbaar bij MIRA via de 

website www.milieurapport.be; cijfers voor vermestende kunnen vrij eenvoudig 

gegenereerd worden, maar worden nu niet gerapporteerd. 

 

                                                
17 http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/MIRA-T/milieuthemas/verzuring/verzurende-

depositie/potentieel-verzurende-depositie/ 
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2.3.5 Indirecte emissies 
Indirecte emissies zijn de emissies die ontstaan bij de productie en het transport van de 

brandstoffen. Deze emissies gebeuren dus niet noodzakelijk in Vlaanderen zelf, maar zijn 

wel een gevolg van de transportvraag in Vlaanderen. Momenteel worden indirecte 

emissies niet officieel gerapporteerd. Cijfers zijn wel beschikbaar in modellen zoals de 

transport-emissiemodellen TREMOVE en EMMOSS. Deze cijfers zijn gebaseerd op de 

laatste Europese studies hierrond, maar in het algemeen is er toch meer onzekerheid over 

de indirecte emissies dan over de directe emissies. Het zou echter wel nuttig zijn om ook 

voor Vlaanderen/België de indirecte emissies te rapporteren. Momenteel zijn de directe 

emissies veel belangrijker dan de indirecte emissies, maar dit is niet zo voor elektrische 

treinen en voor elektrische wagens. Indien de elektrische wagen echt een succes wordt, 

dan is het ook belangrijk om deze indirecte emissies mee te nemen.  
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3 Taak B: Definitie van het concept van een indicat or 
“milieu-impact van transport(infrastructuur)” 

 

Binnen deze taak wordt het concept van de indicator gedefinieerd. Dit concept heeft als 

doel om duidelijk af te lijnen wat de indicator precies wil meten. Uit de formulering van 

het PACT 2020 is wel al duidelijk dat, binnen het eerder besproken DPSIR kader, de 

focus op de impact ligt. Een eerste selectiecriterium zou dus kunnen zijn om vooral die 

indicatoren mee te nemen die het dichtst bij de impact liggen. Verder blijft het doel om te 

komen tot één indicator die de globale impact van transport – zowel het gebruik van 

transport als het bestaan van transportinfrastructuur – heeft op zowel milieu als mens.  

 

Om het concept te bepalen, analyseren we volgende drie elementen: 

- Wat is het doel van de indicator? 

- Wat zijn de grenzen voor deze indicator? Wat nemen we mee en wat niet? 

- Wat zijn de dimensies van de indicator? Kunnen we de effecten groeperen tot 

een aantal subgroepen en gegeven deze subgroepen, gaan we dan verder naar één 

enkele samenvattende indicator of beperken we ons tot een cluster van 

subgroepen?  

 

De selectiecriteria voor de onderliggende indicatoren worden in grote mate bepaald door 

dit kader. Voor de verdere uitwerking van het concept is het daarom ook noodzakelijk 

om bepaalde keuzes hierin te maken. Verder zijn een aantal keuzes ook nodig om te 

komen tot een geaggregeerde indicator. De mogelijke effecten van 

transport(infrastructuur) op mens en milieu zijn heel divers en zullen in een bepaald 

stadium op een vergelijkbare noemer gebracht moeten worden. Dit kan door 

bijvoorbeeld de kwantitatieve effecten te normaliseren zodat de effecten eenheidsloos en 

vergelijkbaar worden. Voor deze normalisatie is vooral de eerste keuze, het doel van de 

indicator, bepalend. We bespreken eerst de drie basiselementen en bepalen daarna het 

concept. De gevolgen van deze keuzes kunnen met behulp van Multi Criteria Analyse 

duidelijk gemaakt worden.  

 

3.1 Doel van de indicator 
Allereerst moet bepaald worden wat we precies willen bereiken met de indicator: 

Mogelijke doelen voor een milieu indicator zijn: 

- Opvolging evolutie ‘globale’ milieu-impact. 

- Weergeven of een bepaalde (milieu)norm al dan niet gehaald wordt.  

- Vlaanderen vergelijken met andere (Europese) landen. 

- Specifieke impact van beleidskeuzes kunnen weergeven. 

- Beleidsscenario’s op voorhand aftoetsen op het effect ervan op de indicator. 
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De keuze voor een bepaald doel bepaalt vaak mee de vorm van een mogelijke 

normalisatie. In de praktijk gebeurt deze normalisatie immers vaak door de waardes over 

de tijd te delen door een bepaalde waarde, waardoor de effecten eenheidsloos en 

vergelijkbaar worden (ook standaardisatie genoemd). Indien men gaat vergelijken met een 

doelstelling dan kan men de huidige metingen delen door de doelstelling of een 

vooropgesteld minimum/maximum om zo een % te krijgen van hoe ver men van de 

doelstelling zit. Dit heeft men bijvoorbeeld bij de EPI gedaan. Bij een vergelijking met 

andere landen kan men de gemiddeldes voor Europa gebruiken en bij een evolutie over 

de tijd kan men bijvoorbeeld het jaar 2005 als basisjaar nemen. Het onderwerp 

normalisatie komt nog verder in meer detail terug in taak D – methodes voor aggregatie.  

 

In de volgende paragrafen gaan we wat dieper in op mogelijke voor- en nadelen van de 

eerste drie bovenstaande doelen.  

 

3.1.1 Indicator – evolutie over de tijd 
Voordelen 

- Minder beperkingen voor het opnemen van effecten. De belangrijkste 

voorwaarde is dat er een tijdreeks is, en dat deze lang genoeg is.  

- Evolutie over de tijd, ten opzichte van een basisjaar, is relatief objectief. 

- Voordelen naar normalisatie toe. Dit wordt later in meer detail besproken. 

 

Nadelen 

- Link met beleid minder duidelijk. 

- Keuze basisjaar is vaak arbitrair en/of op basis van beschikbaarheid. Dit terwijl 

de keuze van een bepaald basisjaar ervoor kan zorgen dat de indicator gunstig of 

ongunstig evolueert naarmate de situatie van het basisjaar. 

 

3.1.2 Indicator ten opzichte van normeringen 
Voordelen 

- Duidelijke link met beleid. 

- Effecten die verder van de doelstelling liggen, krijgen automatisch een hoger 

gewicht.  

 

Nadelen 

- Is er een norm voor alle effecten van transport(infrastructuur) die we willen 

meenemen? Wat met de effecten waarvoor er geen normering is? 

- Normeringen kunnen veranderen over de tijd. Dit houdt in dat heel de tijdreeks 

dan herrekend dient te worden.  
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3.1.3 Indicator met als doel vergelijking met ander e (Europese) landen 
Voordelen 

- Benchmarking ten opzichte van andere landen. 

- Houdt rekening met globale tendensen (bijvoorbeeld stijging bbp en daaraan vaak 

gekoppeld stijging transport). 

 

Nadelen 

- Indicator kan enkel die elementen meenemen die ook eenvoudig voor andere 

landen opgenomen kunnen worden. 

- Wat als andere landen stoppen met bepaalde effecten te rapporteren? 

- Definities van de indicatoren moeten gelijk zijn voor de verschillende indicatoren. 

 

Opmerkingen 

- Om grote en kleine landen vergelijkbaar te maken worden (sub)indicatoren best 

eerst geschaald aan bevolkingsgrootte/oppervlakte/….  

- Vlaanderen zou moeten worden vergeleken met vergelijkbare economische 

topregio’s in Europa. Vraag is of voor die regio’s de gevraagde gegevens 

beschikbaar zijn. 

- Bij een vergelijking met andere landen kan men ook gebruik maken van de beste 

en de slechtste waarde binnen Europa. 

 

3.1.4 Besluit 
Gegeven de bewoording in het PACT 2020 en gegeven dat de eerste methode de 

grootste vrijheid geeft wat betreft de effecten die opgenomen kunnen worden, is er 

beslist om als algemeen doel ‘het weergeven van de evolutie over de tijd’ voorop te 

stellen. Er wordt wel aandacht aan besteed dat de geaggregeerde indicator minstens die 

effecten meeneemt waarvoor er een normering/doelstelling bestaat en die effecten die 

Europees vergelijkbaar zijn.  

 

3.2 Grenzen van de indicator 
In deze sectie stellen we de grenzen van de indicator scherper. Meer bepaald gaat het 

over welke effecten, welke modi, etc. opgenomen moeten worden. Daarnaast bekijken 

we hier ook de verschillende alternatieve indicatoren die aanwezig zijn voor de 

verschillende effecten. 

 

Zoals eerder vermeld dienen we hier ook aandacht te besteden aan de gevaren van 

dubbeltellingen, aangezien sommige effecten op meer dan één manier gerapporteerd 

worden. Zo kan men zowel kijken naar energieverbruik, emissies, 

immissies/concentraties als naar de impact van deze emissies en concentraties op mens 

en milieu. Wanneer al deze elementen op een gelijke wijze worden meegenomen in de 

samengestelde indicator, dan worden effecten dubbel meegenomen. Gegeven de 
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doelstelling van de indicator – het meten van het effect op mens en milieu – lijkt het 

logischer om die subindicatoren te kiezen die hier het dichtste bijstaan. Voor het 

voorbeeld wil dit zeggen dat we eerder de impact op gezondheid moeten meenemen dan 

het energieverbruik.  

 

Daarnaast is er ook het gevaar dat de indicator vooral die effecten opneemt waarover 

veel informatie beschikbaar is – dit wordt ook wel eens een informatiebias genoemd. Zo 

is er – in het algemeen – veel meer informatie aanwezig over de effecten op de mens en 

minder op de natuur. Zo is er ook meer informatie over wegverkeer dan over de andere 

modi, etc. 

 

3.2.1 Welke effecten van transport (infrastructuur)  kunnen we 
meenemen?  

Deze paragraaf bespreekt de verschillende effecten die transport heeft en de wijzen 

waarop deze effecten gemeten worden. Soms zijn er immers verschillende indicatoren 

aanwezig om eenzelfde effect te meten. We geven in “vetgedrukt” de indicator weer die 

in deze fase weerhouden wordt voor het verdere onderzoek. Hierbij houden we al 

rekening met de eerste twee selectiecriteria, met name de focus op impacts en de evolutie 

over de tijd. Voor een aantal effecten nemen we in deze fase nog verschillende 

indicatoren mee. Voor luchtpolluenten nemen we bijvoorbeeld zowel de emissies als de 

immissies mee.  

 

- Licht 

o Elektriciteitsverbruik door transport (want dit gaat voornamelijk naar 

verlichting) 

o Hemelluminantiemetingen: deze indicator houdt ook rekening met de 

mogelijke hinder voor natuur en niet enkel de hinder voor personen. Het 

nadeel aan deze methode is dat ook lichtemissies van andere bronnen 

meegenomen worden. Transport (wegverlichting, koplampen, …) is 

verantwoordelijk voor het grootste deel; maar ook landbouw en handel 

zorgen voor een aanzienlijk aandeel.  

o Lichthinder: deze indicator geeft weer hoeveel % van de mensen, en in 

welke mate, last hebben van licht, veroorzaakt door transport. Deze 

indicator staat dicht bij de impact (met name de hinder die het 

veroorzaakt), maar neemt de effecten op de natuur niet expliciet mee. 

Door lichthinder uit te drukken in % gehinderde mensen, wordt wellicht 

een bias geïntroduceerd ten opzichte van de receptor natuur. Immers, het 

voorkomen van belangrijke natuurwaarden is vaak omgekeerd evenredig 

met de aanwezigheid van mensen. Kort gezegd: lichtverstoring ter hoogte 

van een natuurgebied zal relatief weinig mensen hinderen.  
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- Versnippering. Dit wordt vaak indirect gemeten o.b.v. : 

o De ruimte die transportinfrastructuur inneemt (lengte en oppervlakte). 

o Het type infrastructuur (die oversteekbaarheid bepaalt). 

o De kwaliteit van de habitats die door infrastructuur doorsneden worden. 

In een eerste analyse zullen we versnippering meten aan de hand van de 

ontsnipperingsindicator (budget geïnvesteerd in natuurtechnische 

ontsnippering van transportinfrastructuur) en met de densiteit (lengte 

transportnetwerk/oppervlakte Vlaanderen).  Het nadeel van densiteit als 

indicator is dat deze geen rekening houdt met de natuurwaarde van het gebied. 

- Ruimtebeslag en/of invloedssfeer (per type) transportinfrastructuur 

o De ruimte die transportinfrastructuur inneemt (lengte en oppervlakte). 

Dit kan een indicator zijn voor zowel de impact op natuur als voor 

bijvoorbeeld wateroverlast. .  

o Het nadeel van bovenstaande indicator is dat deze, net als densiteit, geen 

rekening houdt met de natuurwaarde van het gebied.  

- Gebruik van energie: energieverbruik zelf kan eigenlijk niet gelinkt worden aan de 

impact op mens en natuur. Wel de gevolgen ervan die het met zich meebrengt 

door emissies van uitlaatgassen, gebruik van elektriciteit voor nachtverlichting, 

etc. In die zin kan energieverbruik misschien een overkoepelende indicator 

worden. 

- Emissies 

o Klimaatgerelateerde emissies: broeikasgassen  

o Niet-klimaatgerelateerde emissies (� stress/gezondheid) 

� Emissies ozonprecursoren: NOX, CO, VOS (in TOFP) 

� Emissies fijn stof:  PM10, PM2.5  

� Emissies verzurende stoffen: NOX, SO2, (NH3) 

� Emissies kankerverwekkende stoffen: PAK’s, benzeen 

� Emissies zware metalen (door transport vnl. koper en zink) 

- Concentraties/immissies in de omgevingslucht (gelinkt met emissies, aandeel van 

transport in het geheel) 

� Immissies ozonprecursoren: indicatoren voor ozon zijn o.a. 

overschrijdingsindicatoren, overlastindicatoren en de evolutie van 

de jaargemiddelde ozonconcentraties. Overlastindicatoren voor 

ozon zijn opgedeeld in  

• Jaaroverlast voor de volksgezondheid 

• Seizoensoverlast voor gewassen en semi-natuurlijke 

vegetatie 

• Seizoensoverlast voor bossen 

� Immissies fijn stof: PM10, PM2.5  

� Immissies verzurende stoffen: NOX, SO2, (NH3) 
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� Immissies van kankerverwekkende stoffen: PAK’s, benzeen 

� Immissies zware metalen 

- Geluidshinder al dan niet gelinkt met tijdstip uitstoot 

o Geluidsemissie en – belastingsindicatoren 

o In eerste instantie kiezen we ervoor om te werken met zowel 

geluidsblootstelling en het % gehinderden door verkeer + mate van 

hinder (SLO onderzoek). Merk op dat de indicator “% van de 

bevolking, dat blootgesteld wordt aan geluid >65 dB(a) door 

wegtransport” elders binnen het PACT 2020 al gebruikt wordt. 

- Geurhinder 

o Geurbelasting (ouE/m3) 

o % gehinderden door verkeer + mate van hinder (SLO onderzoek) 

- Verkeersongevallen:  

o Ongevallen met mensen worden hierbij niet meegenomen want dit wordt 

al meegenomen via een andere indicator in het PACT 202018. 

Faunaslachtoffers worden wel mee opgenomen in de eerste analyses.  

- Strooizout 

o Aantal ton verbruikt op Vlaamse gewestwegen 

- “Indirecte effecten” omvatten de emissies bij de productie van wagens, de 

productie van brandstof en elektriciteit, de productie van infrastructuur,… 

afvalstoffen bij productie, end of lifetime, etc. 

o In een eerste analyse nemen we de indirecte emissies over van het 

TREMOVE model. 

o Voor materiaalgebruiken werken we in een eerste analyse met 

afvalindicatoren (wrakken en ingezamelde, niet gerecycleerde, 

banden). In een tweede fase nemen we eerder productie-indicatoren mee 

zoals verkochte wagens en totaal aantal ingezamelde banden. 

 

3.2.2 Welke modi en geografische afbakening? 
Wegmodi: effecten op Vlaams grondgebied, onafhankelijk van nationaliteit gebruiker 

- Fiets en voetgangers: wegens gebrek aan data en de verwachte geringe impact op 

milieu worden fietsers en voetgangers niet expliciet meegenomen. Voor fietsers is 

er informatie ter beschikking over het aantal km fietspad, maar het is niet 

mogelijk om het effect hiervan te scheiden van het effect van de weg zelf. 

Daarenboven is het aantal km fietspad ook relatief klein.  

- Motorfiets en motor 

- Personenwagens 

- Kleine bestelwagens 

                                                
18 Onder doelstelling 16.5: aantal verkeersdoden en zwaargewonden (op landenniveau: doden per miljoen 
inwoners en afgelegde km; regio: enkel doden per miljoen inwoners) 
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- Vrachtwagens 

- Bussen: lijnbussen en reisbussen. 

Spoor: effecten op Vlaams grondgebied, onafhankelijk van nationaliteit gebruiker. 

- Personen en goederenverkeer 

Binnenvaart: effecten op Vlaams grondgebied. 

- Afbakening infrastructuur beperkt tot de waterweg zelf 

Zeevaart 

- Dezelfde afbakening zoals in MIRA gebruikt wordt19. 

Luchtvaart:  

- Emissies en ruimtebeslag: in eerste instantie wordt hier ook de afbakening zoals 

in MIRA gebruikt (enkel LTO –dus geen cruise emissies; aantal ha zoals 

opgegeven door luchthavens). 

 

3.3  Eerste conceptfase: besluit en eerste toetsing  
Aan de hand van een aantal sterk omlijnde vragen is een eerste conceptidee opgesteld, 

met name 

- Focus op de impact van de milieueffecten van transport en zijn infrastructuur. 

- Focus op de evolutie van de milieueffecten. 

- Alle transportmodi, behalve ‘langzaam verkeer’ (voetgangers en fietsers) worden 

meegenomen in de analyse. 

- Voor alle transportmodi zoveel mogelijk dezelfde effecten meenemen. 

- Effecten: luchtpolluenten, broeikasgassen, hinder (geluid, geur, licht), 

biodiversiteit en habitat (versnippering, ruimtebeslag, strooizout), 

materiaalgebruik (in eerste instantie wrakken en niet gerecycleerde banden; daarna 

aantal verkochte wagens en ingezamelde banden). 

 

Een eerste model is opgemaakt om voor de indicatoren waarvoor het mogelijk is, binnen 

een MCA-analyse te toetsen hoe deze indicatoren zich ten opzichte van elkaar gedragen. 

Details van deze MCA-analyse zijn terug te vinden in bijlage 3. Deze sectie zelf is beperkt 

tot de bespreking van de kernbevindingen van de analyse. Deze MCA-oefening wordt in 

de eerste plaats toegepast om op een zo objectief mogelijke wijze de reeds beschikbare 

dataset te exploreren en te analyseren, en ter onderbouwing van keuzes die gemaakt 

worden in de loop van het proces. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar: 

•  Invloed van deelindicatoren op globale indicator.  

•  Invloed van wegingen (vertaling prioriteiten). 

•  Robuustheid van het resultaat voor wijzigingen van scores en wegingen. 

 

                                                
19 Binnenlandse zeevaart omvat de scheepvaart tussen Vlaamse Noordzeehavens. Die trafiek omvat alle 

schepen die reizen tussen Vlaamse havens. De definitie houdt echter in dat ook zandwinning op zee, 

baggeractiviteit en sleepboten onder deze categorie vallen. Voor oppervlakte van zeevaart nemen we de 

totale oppervlakte (inclusief wateroppervlakte) van de verschillende Vlaamse Zeehavens mee.  
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Binnen de MCA-omgeving zijn de jaren 2000 tot en met 2010 als ‘alternatieven’ 

opgenomen (in totaal 11 jaren), en de beschikbare indicatoren als ‘criteria’ (in totaal 95 

indicatoren). Hierbij dient opgemerkt te worden dat sommige indicatoren de waarde voor 

bepaalde modi weergeven, en andere totale waarden over alle modi. Voor sommige 

indicatorensets, met name emissies, zijn zowel waarden van de verschillende modi als 

totale waarden opgenomen. Deze indicatoren zijn verdeeld over 10 categorieën. Deze 

kunnen binnen de analyse apart aan- en uitgeschakeld worden (net als individuele 

indicatoren), of voorzien worden van een weging. In deze fase heeft elke groep nog een 

gelijke weging gekregen.  

 

Figuur 10: Scenario “alle indicatoren – periode 200 0-2010” 
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Op basis van de indicatoren worden de jaren 2000-2010 vrij mooi chronologisch 

gerangschikt in Figuur 10. Dit wil zeggen dat in hun globaliteit, de reeks indicatoren een 

trend weergeeft die zich chronologisch manifesteert, hetzij in positieve, hetzij in 

negatieve zin. Uitzonderingen staan haaks op deze lijn (vb. ‘lichthinder matig’ & de 

meeste indicatoren van de groep ‘blootstelling en seizoensoverlast’, alsook enkele 

emissies). Deze vertonen dus eerder een fluctuerend gedrag over de tijd.  

 

Een volgende vaststelling is dat de ‘chronologische lijn’ een  hoefijzervorm vertoont. In 

globaliteit duidt dit erop dat naast de indicatoren die een chronologische trend 

vertegenwoordigen over de ganse tijdreeks, er een heel aantal indicatoren zijn waarbij 

deze trend meer uitgesproken is in de eerste jaren in vergelijking met de latere of vice-

versa. De indicatoren die zich uitgesproken ‘noord-zuid’ uitstrekken vertonen veeleer een 

piek of dal centraal in de beschouwde tijdsreeks. Dit houdt in dat deze jaren een ander 

profiel hebben voor de indicatoren die zich chronologisch gedragen (vb. ‘concentraties’, 

‘emissies As totaal’, ‘ruimtebeslag totaal’, ‘emissies SO2 totaal’). In eerdere fases van de 

analyses (niet afgebeeld) werd gewerkt met meer gegevens die voor 2009-2010 niet 

gekend waren, waardoor deze jaren zich nog meer als outliers gedroegen.   

 

Tot slot illustreert deze figuur een ander belangrijk resultaat: de clustering van 

indicatoren. Indicatoren die in deze grafiek dicht bij elkaar komen te liggen vertonen 

gelijkaardige patronen over de jaren. In sommige gevallen gaat het over geclusterde 

groepen (vb. de groep ‘concentraties’, waarvan de indicatoren voor concentraties, 

blootstelling, jaar- en seizoensoverlast zich groeperen op de grafiek), clusters binnen 

groepen (vb. de emissiewaarden voor metalen kan herkend worden als een 

onderscheiden cluster van de emissiewaarden voor enkele vluchtige stoffen), of clusters 

over de groepsgrenzen heen (vb ‘energie totaal’, dat samenvalt met emissies CO2 totaal’).  

Interpretatie is belangrijk, in sommige gevallen kan het gaan om toevallige correlaties, in 

andere gevallen kan dit wijzen op redundantie in de gegevens of reële correlaties. In het 

laatste geval zou het kunnen dat het vervangen van de cluster door één enkele indicator 

(al dan niet een aggregaat), gerechtvaardigd is. Steeds moet hierbij rekening gehouden 

worden met mogelijke trendbreuken in de toekomst, of over andere periodes, of over 

langere tijdsreeksen.  

 

Gezien de groepen ‘emissies’, ‘concentraties’ en ‘energie’ in theorie overlappen, zijn 

scenario’s bekeken waarbij telkens één van deze groepen apart werd meegerekend. Deze 

analyses, in meer detail terug te vinden in bijlage 3, toonden het volgende aan 

- Er zijn duidelijke clusters binnen ‘emissies’: enerzijds de cluster ‘metalen’, 

anderzijds een cluster ‘vluchtige stoffen’.  

- Bij het schrappen van overlappende emissies bleek dat de verschillen met het 

vorige scenario zoals verwacht relatief klein zijn, waaruit besloten kan worden dat 



 

Meten van de milieu-impact van transport in Vlaanderen – Eindrapport 
47

voor de beschouwde jaren het gericht vervangen van clusters door één 

representatieve indicator een gelijkaardig beeld geeft. 

- Het beeld dat verkregen wordt indien enkel concentraties worden meegenomen 

verschilt significant van dat waarbij respectievelijk energie en emissies wordt 

meegenomen. Dit kan ten dele te wijten zijn aan het feit dat de indicatorengroep 

‘concentraties20’ meer dan alleen de transportsector omvat. Dat de MCA een 

verschillend beeld geeft met deze indicatorengroep zet aan tot voorzichtigheid 

om deze mee te nemen bij de aggregatie van een globale indicator.  

- Twee jaren die een gelijkaardige score krijgen, kunnen mogelijk toch een zeer 

verschillend beeld hebben wanneer naar de individuele indicatoren gekeken 

wordt. Dergelijke zaken kunnen worden gevisualiseerd door middel van spider 

web grafieken. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven: de jaren 2002 en 2008 

tonen een verschillend profiel, terwijl de net flows van -0,02 (2002) en -0,03 

(2008) dicht bij elkaar liggen.  

 
Figuur 11: Spinnenweb grafiek 2002 en 2008  

 
 

Deze vergelijking wijst op één van de grootste valkuilen bij het gebruik van één 

geaggregeerde indicator. Hoewel de waardes voor verschillende jaren ongeveer hetzelfde 

kunnen zijn, kunnen de onderliggende indicatoren toch heel sterk verschillen. Het blijft 

                                                
20 IFDM-traffic laat wel toe om enkel de impact van transport voor PM en NO2 te bepalen.  
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daarom belangrijk om ook steeds de evoluties in de onderliggende indicatoren te 

bekijken. 

 

Bovenstaande analyse keek steeds naar de globale groep van indicatoren. In de volgende 

scenario’s, waarvan de details opnieuw terug te vinden zijn in bijlage 3, focussen we 

steeds op de hoofdeffecten en hoe de verschillende indicatoren die een bepaald effect 

meten zich ten opzichte van elkaar verhouden. De belangrijkste resultaten van deze 

analyses zijn: 

- Over het algemeen zijn er geen grote verschillen in evolutie van de emissies 

tussen de verschillende modi en het totaal, al is dit niet het geval voor alle 

polluenten. Voor CO2 zien we wel dat bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van 

luchtvaart haaks staat op de totale CO2-uitstoot. (Figuur 59; bijlage 3) 

- Wat betreft indicatoren die immissies meten, is er veel meer variatie (Figuur 61; 

bijlage 3).   

- Wat geluid betreft, zien we dat op basis van alle blootstellingcijfers 2008 het beste 

jaar was (i.e. algemeen het minste blootstelling). Het zijn vooral de cijfers voor de 

Luchthaven Brussel die tot dit resultaat leiden. Geluidshinder en 

geluidsblootstelling liggen evenwel tegenover elkaar. Beide opnemen zou ertoe 

kunnen leiden dat ze elkaar opheffen.  

- Voor ruimtebeslag gedraagt spoor zich iets anders dan de weg en de voorkeur 

vertoont een omgekeerd chronologische richting, i.e. de recentere jaren scoren 

slechter. (Figuur 70; bijlage 3) 

 

3.4 Besluit 
Aan de hand van de eerste analyse en de MCA-analyse komen we tot volgend concept 

- Focus op de impact van de milieueffecten van transport en zijn infrastructuur. 

- Focus op de evolutie van de milieueffecten. 

- Alle transportmodi, behalve ‘langzaam verkeer’ (voetgangers en fietsers) worden 

meegenomen in de analyse. 

- Er wordt geen onderscheid gemaakt naar modi omdat we de globale evolutie 

willen meenemen. 

- Effecten: luchtpolluenten, broeikasgassen, hinder (geluid, geur, licht), 

biodiversiteit en habitat (versnippering, ruimtebeslag, strooizout), en 

materiaalgebruik. 

- Luchtpolluenten worden gemeten aan de hand van emissies. 

- Voor geluid kan slechts één indicator worden meegenomen. 

 

In het volgend hoofdstuk bespreken we taak C - de evaluatie van de beschikbare 

indicatoren in het licht van dit concept.  
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4 Taak C: Evaluatie van de bestaande indicatoren in  het 
licht van de conceptdefinitie 

 

In deze taak C wordt de lijst van indicatoren – opgesteld binnen taak A – verder 

geanalyseerd in het licht van de conceptdefinitie (taak B). Er zal dan ook worden 

aangegeven welke indicatoren niet binnen de afbakening vallen en dan ook verder niet 

meer worden meegenomen. De kern van deze taak is weergegeven in tabelvorm (Tabel 

2). In het tweede deel van deze taak gaan we dan dieper in op de opbouw van de 

MITRANS indicator en de gekozen subindicatoren. 

 

De evaluatie gebeurt onder andere aan de hand van onderstaande karakterisering: 

• Bepalen van milieuthema (cluster) en het doel.  
• Beschikbaarheid en berekeningswijze (zie ook taak A en bijlage 2). 
• Bruikbaarheid en beoordeling in relatie tot het doel (voor/nadeel). 

 

In de tabel geven we de verschillende manieren/opties waarop de effecten gemeten 

kunnen worden en de voor- en nadelen van deze verschillende opties. Daarnaast geven 

we ook informatie of een optie vooral de impact op mens of natuur dan wel beide meet. 

Om een keuze verder te kunnen onderbouwen hebben we ook gekeken naar hoe de 

verschillende opties voor eenzelfde effect zich tegenover elkaar gedragen. Indien 

verschillende opties gelijke tendensen vertonen, is de keuze voor een bepaalde optie 

minder van belang21. Indien de opties zich “tegengesteld” gedragen, dan is de keuze voor 

een bepaalde optie belangrijker. De uitgebreide figuren bevinden zich in bijlage 4.  

 

De tabel bevat ook een kolom “opmerkingen”. Hierin vermelden we zaken die niet echt 

een voor- of een nadeel van de optie zijn. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over  - 

aansluitend bij sectie 2.3 - wat theoretisch de “beste” oplossing zou zijn en hoe een 

mogelijke (te ontwikkelen) indicator eruit zou kunnen zien. 

 

Tot slot geven we in de tabel ook aan welke indicator gebruikt zal worden – gegeven alle 

voor- en nadelen en de bemerkingen. Een belangrijke factor bij deze keuze is 

onmiddellijke databeschikbaarheid. Andere factoren die meespelen, zijn de mate waarin 

de optie de impact van het milieu-effect meet en de consistentie door de jaren heen. 

                                                
21 Deze stelling gaat natuurlijk alleen maar op indien de relatie tussen de verschillende opties ook in de 

toekomst hetzelfde blijft. 
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Tabel 2: Analyse indicatoren in het licht van het c oncept 

Milieu-Effect Indicator Mens/

natuur

/beide 

Voordeel nadeel Gedrag MCA Opmerkingen Voorstel ( gegeven 

opmerkingen en 

databeschikbaarheid) 

Licht Elektriciteits-

verbruik 

verlichting 

Beide Rechtstreeks 

gerelateerd aan 

transportinfra-

structuur 

Enkel 

straatverlichting, niet 

verlichting voertuig; 

houdt geen rekening 

met aanpassingen 

aan armatuur 

Op dit ogenblik kan enkel 

Lichthinder gebruikt 

worden binnen de MCA 

analyse.   

Voor elektriciteitsverbruik 

zijn er enkel gegevens van 

2007-2009. Voor 

Hemelluminantie zijn er 

enkel kaarten.  

Merk op dat lichthinder, 

ondanks dezelfde bron, niet 

gecorreleerd is met geur en 

geluid volgens de MCA.  

De theoretisch beste optie is een 

nieuwe indicator opgesteld op basis 

van hemelluminantiekaarten, 

gecombineerd met 

populatiekaarten en 

natuurwaardekaarten. Op basis 

hiervan kan dan een score voor 

Vlaanderen bepaald worden.  Met 

het oog op natuur en potentiële 

impact is hemelluminantie (al dan 

niet met correctiefactor voor het 

aandeel transport hierin) zo een 

mogelijk goede indicator zijn.  

Lichthinder (SLO) 

 Hemellumi-

nantie 

Beide Niet alleen mens; 

impactgerelateerd 

Ook andere 

bronnen van 

verlichting 

 Lichthinder 

(SLO) 

Mens Consistentie qua 

bron mogelijk met 

geur en geluid;  

impactgerelateerd 

Alleen mens; 

metingen slechts om 

de vier jaar 

Versnippering Ontsnippering Natuur Specifieke 

maatregelen voor 

natuur 

Budgettaire keuze, 

kan veel variëren, 

sterk afhankelijk van 

één of enkele dure 

projecten 

Ontsnippering vertoont 

een relatief uniek gedrag, 

wat gezien de aard van de 

indicator niet abnormaal is.  

Hier ontbreekt een indicator die 

specifiek het aspect versnippering 

van natuur versus 

transportinfrastructuur weergeeft. 

Deze zou ontwikkeld kunnen 

worden op basis van 

netwerkkaarten in combinatie met 

natuurwaardekaarten. 

Een versnipperingsindex voor 

natuur bestaat maar deze neemt het 

aspect transport niet rechtstreeks in 

rekening; bovendien is er geen 

Densiteit gecombineerd met 

cumulatief budget 

ontsnippering om zo te 

corrigeren voor locatie 

transportinfrastructuur. 

 Lengte netwerk 

 

 

 

 

 

 

Natuur Eenvoudig te meten, 

data beschikbaar 

 

 

Geen relatie met 

impact/waar precies 

doorsneden 
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 Densiteit 

netwerk 

Natuur Nuttig bij 

vergelijking andere 

landen, gemakkelijk 

af te leiden uit lengte 

Geen relatie met 

impact/waar precies 

doorsneden 

jaarreeks voorhanden.  

Ruimtebeslag Voetafdruk 

“ruimtebeslag” 

Natuur Ruimtebeslag – maat 

voor habitatverlies 

of liever, verlies aan 

habitatpotentie; 

beschikbaar voor 

alle modi 

Geen relatie met 

impact/waar precies 

ligging 

De waarde voor voetafdruk  

vertoont een voorspelbaar 

en klassiek profiel: gestage 

toename over de jaren.  

 

Versnipperingsindex en 

bodemafdekking zijn niet 

meegenomen in de MCA 

omdat voor beide er slechts 

een cijfer is voor één jaar. 

‘Ruimtebeslag’ lijkt op dit ogenblik 

het enige haalbare alternatief.  

 

.  

 

Ruimtebeslag (oppervlakte) 

 Versnippe-

ringsindex 

(INBO) 

Natuur 

(zie 

versnip

pering) 

 Bestaande index in 

kaartvorm voor 

Vlaanderen – houdt 

geen rekening met 

transportinfra-

structuur. 

Maar cijfer voor één 

jaar 

 Bodemafdek-

king (MIRA) 

Natuur  Zoals ze er nu staat: 

niet afzonderlijk 

voor transport; 

onzeker of 

luchthavens eruit 

gehaald kunnen 

worden; houdt geen 

rekening met 

waterwegen en met 

opritten; wordt niet 

jaarlijks 
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geactualiseerd (Maar 

voor één jaar een 

cijfer) 

 

 

 

       

Luchtpolluen-

ten + 

broeikasgassen 

Energie Beide Met behulp van één 

cijfer kan je een 

indicatie krijgen 

voor de 

verschillende 

polluenten 

Relatie is niet één op 

één voor alle 

polluenten; niet 

direct gerelateerd 

aan impact 

Vergelijking van emissies 

(direct en indirect), 

concentraties en energie 

toont erg verschillende 

profielen (met uitzondering 

van energie, dat grosso 

modo overlapt met uitstoot 

CO2). 

Merk op dat de bron voor 

de indirecte emissies 

verschillend is dan die voor 

de directe emissies (zie 

verder) 

Vermestende en 

verzurende depositie zijn 

niet in de MCA 

opgenomen wegens 

- beperkte 

jaarreeksen 

- cijfers gaan over 

aandeel transport 

(zie nadelen)  

Opvallend weinig overlap tussen 

directe en indirecte emissies: de 

beide zijn zeker geen substituten. 

Let wel op dat bron voor directe en 

indirecte emissies niet dezelfde is. 

 

Beperkte overlap tussen emissies 

en concentraties: voorzichtigheid 

nodig, concentraties kunnen ook 

niet-transportgerelateerde aspecten 

omvatten.  

 

Zowel binnen directe als indirecte 

emissies zijn clusters te herkennen. 

Wellicht kunnen deze wel door een 

proxy vervangen worden.  

Emissies 

Directe en indirecte emissies 

 Emissies Beide Direct relateerbaar 

aan transport; 

relateerbaar aan 

impact met behulp 

van monetaire 

waarderingen 

Niet direct 

gerelateerd aan 

impact. Niet alle 

impacts vallen 

binnen Vlaanderen. 

 Concentraties Beide Beter gelinkt met 

impacts; meet de 

impact in 

Vlaanderen (ook van 

bv. buitenlands 

transport). Mogelijk 

om via IFDM-traffic 

enkel de impacts van 

transport op PM en 

NO2 te bepalen. 

Ook andere en 

buitenlandse 

bronnen en andere 

sectoren liggen aan 

oorsprong; maar 

voor een beperkte 

groep van 

polluenten mogelijk 

om enkel de impact 

van transport te 

bepalen. 
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 Verzurende 

depositie 

Beide Meet rechtstreekse 

druk op natuur 

Voor de jaren 2000 

maar drie cijfers 

beschikbaar (meest 

recente 2004). 

Bijdrage of aandeel 

transport wordt 

gegeven – evolutie 

hangt dus ook af van 

andere sectoren. 

Geluid Cijfers hinder 

gebaseerd op 

modellen/gelui

dskaarten 

Mens, 

(natuur) 

Afhankelijk van de 

correlatie nemen ze 

eventueel natuur 

mee (afhankelijk van 

relatie populatie 

mens- natuur) 

Soms wijzigingen in 

resultaten door 

wijzigingen in 

modellen/definities. 

Verstoringsgevoelige 

gebieden voor mens 

en natuur niet 

noodzakelijk 

dezelfde – cijfers 

voor mens kunnen 

vertekend beeld 

geven voor natuur. 

Geluidsindicatoren geven 

een zeer variabel beeld 

(strekken zich in alle 

richtingen uit in het Gaia-

diagram) 

Door het gespreide beeld dat deze 

indicatoren vertonen lijkt het niet 

aangewezen ze te vervangen door 

één proxy. 

 

Net zoals bij verlichting is er hier 

een probleem voor natuur.  

 

Het kan nuttig zijn om een nieuwe 

indicator te ontwikkelen door bv 

het koppelen van een natuurkaart 

en een geluidskaart  

Geluidshinder (SLO) 

 Geluidshinder 

(SLO) 

Mens, 

(natuur) 

Consistentie 

mogelijk met geur 

en licht 

Maar om de vier jaar 

cijfers 

Verstoringsgevoelige 

gebieden voor mens 

en natuur niet 

dezelfde – cijfers 

voor mens geven 

mogelijk vertekend 
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beeld voor natuur. 

 

Geur Geurhinder 

(SLO) 

Mens Consistentie 

mogelijk met geluid 

en licht 

Enkel Mens, Cijfers 

maar om de vier 

jaar. 

Binnen de MCA vertonen 

de indicatoren voor 

geurhinder, lichthinder en 

geluidshinder weinig 

onderlinge overeenkomsten 

Het is niet zo dat één van de 

groepen geluid, licht of geur kan 

fungeren als proxy voor de 

anderen.  

Geurhinder (SLO) 

Strooizout Aantal ton 

Vlaamse 

gewestwegen 

Natuur   Strooizout – in principe 

ook onder ‘emissies’ te 

catalogeren- vertoont een 

uitgesproken andere trend 

dan de emissies naar lucht 

toe.  

Gevoelig voor 

weersomstandigheden, maar ook 

voor beleid.  

Aantal ton strooizout 

Materiaal Ingezamelde 

banden 

Hangt 

af van 

verwer-

king 

Indicatie van 

verbruik materiaal 

Enkel weg De indicatoren voor afval 

vertonen klassieke 

chronologische trends – 

gestage tot zeer sterke 

toename of gestage afname.   

Wrakken –ton en aantal gedragen 

zich quasi identiek (substituten), er 

is weinig reden om beide te 

behouden.  

 

Wrakken, eventueel aangevuld 

door EU informatie kunnen dienen 

als een proxy voor 

materiaalverbruik. De vraag is of 

het misschien nuttiger/beter is om 

het materiaalverbruik van de ‘end-

of life’ voertuigen te kennen dan 

Wrakken – ton  

Banden – nuttige toepassing 

Verkochte voertuigen 

Banden - totaal 

 

 

 

 Banden - % 

nuttige 

toepassing 

 Houdt rekening met 

verwerking 

Enkel weg; Mogelijk 

verandering van 

definitie over de 

jaren. Sinds 2004 

worden alle 

ingezamelde banden 

“nuttig” toegepast. 

 Wrakken - ton Hangt Proxy Enkel weg, 
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af van 

verwer-

king 

materiaalverbruik, 

Neemt ook evolutie 

gewicht voertuigen 

mee 

+ aangevuld met EU 

data is er ook info 

over verschillende 

materiaalcomponent

en 

maximaal potentieel 

nog niet bepaald. 

Zeer sterke stijging 

in cijfers door steeds 

strengere 

normeringen 

wel van de huidige voertuigstock. 

Wat is relatie met LCA?  

 

“Banden” vertoont een quasi 

indifferent beeld ten opzichte van 

wrakken en volgt dus een volledig 

andere trend. Vraag is wel hoe en 

of banden moeten worden 

meegenomen. Nu is de MCA zo 

opgesteld dat een lager cijfer ‘beter’ 

is; maar – gegeven de EU 

richtlijnen – is een toename 

misschien te verkiezen want dit 

wijst op een betere inzameling + 

verwerking. 

 Wrakken - 

aantal 

Hangt 

af van 

verwer-

king 

Mogelijke proxy 

voor 

materiaalverbruik. 

Enkel weg 

 Wrakken - % 

nuttige 

toepassing 

 Houdt rekening met 

verwerking 

Enkel weg;; maar 

voor drie jaren data 

+ weinig evolutie in 

de data 

Indirecte 

emissies 

 Beide Beschikbaar in 

modellen 

(TREMOVE, 

EMMOSS) 

Wordt niet 

gerapporteerd 

Opmerkelijk – indirecte 

emissies nemen een aparte 

plaats in – verloop komt 

nauwelijks overeen met 

directe emissies.  

Merk op dat in de MCA 

analyse de cijfers uit 

TREMOVE gebruikt zijn, 

terwijl de rapportage van de 

directe emissies gebaseerd 

is op andere modellen 

(MIMOSA, EMMOSS),… 

MCA-analyse onderstreept het 

belang om indirecte emissies mee 

te nemen in de analyse.  

Geen ‘officiële’ cijfers 

TREMOVE cijfers worden 

gebruikt.  
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4.1 De MITRANS indicator 
Gegeven de conceptdefinitie en de analyse van mogelijke indicatoren in de voorgaande 

taken, zijn vijf grote impactcategorieën gekozen die gemeten worden aan de hand van elf 

subindicatoren. Het uiteindelijke doel van de indicator MITRANS is om de globale 

impact van transport(infrastructuur) op mens en milieu te meten.  

 

Figuur 12: Opbouw van de MITRANS indicator 

 
 

 

Deze elf subindicatoren zijn geselecteerd (taak C) in samenspraak met de stuurgroep uit 

een brede groep van mogelijke indicatoren op basis van het concept (taak B) en de 

huidige beschikbaarheid van informatie (taak A).  

 

Op basis van deze indicatoren kan de geaggregeerde indicator MITRANS opgesteld 

worden. In de volgende paragraaf bespreken we kort het verloop van de gekozen 

subindicatoren doorheen de tijd. Dit om een inzicht te krijgen in wat we kunnen 

verwachten van de globale indicator. Vervolgens bespreken we in hoofdstuk 5 de theorie 

achter de aggregatie om in hoofdstuk 6 te komen tot de uiteindelijke berekeningen. 
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4.2 Subindicatoren 
De subindicatoren zijn een selectie van indicatoren die eerder werden besproken in taak 

A en taak C (zie eerdere hoofdstukken en paragrafen). Taak A gaf een overzicht van de 

beschikbare mogelijke indicatoren, terwijl in taak C in Tabel 2 een analyse gemaakt werd 

van deze mogelijke indicatoren, gegeven het concept van de MITRANS indicator. In 

deze sectie beschrijven we het individuele verloop van de gekozen subindicatoren zelf en 

wat dit betekent voor de uiteindelijke aggregatie. 

 

Indien de indicator voor een bepaald jaar geen waarde heeft, dan nemen we de waarde 

van het jaar ervoor over. Bijvoorbeeld: indien we een waarde hebben voor het jaar 2003 

en niet voor 2004, dan krijgt de indicator voor het jaar 2004 dezelfde waarde toegewezen 

als het jaar 2003. Voor tussenliggende jaren zou het een optie kunnen zijn om met een 

interpolatie te werken, maar dit is geen oplossing voor ontbrekende waarde die niet 

tussen twee gegevensjaren liggen22. Gegeven dat uit de analyse bleek dat voor heel wat 

indicatoren er nog geen cijfers waren voor het jaar 2010, beperken we de analyse tot de 

tijdreeks 2000-2009. 

 

De subindicatoren die in MITRANS zijn opgenomen, geven binnen de MCA-analyse het 

onderstaande GAIA-diagram (Figuur 13). In hoofdlijnen is een chronologische ordening 

van de jaren te zien, met een globale voorkeur richting de latere jaren. De MITRANS 

indicator geeft voor het beschouwde decennium dus een verbetering weer. In het GAIA 

diagram is duidelijk te zien welke subindicatoren hier voornamelijk verantwoordelijk voor 

zijn, i.e. deze die zich min of meer horizontaal richten, waarbij de subindicatoren die zich 

naar rechts uitstrekken deze chronologische verbetering het meest prominent 

weerspiegelen: ‘luchtvervuiling’, ‘ontsnipperingskredieten’, ‘geluid’, ‘broeikasgassen’. 

Loodrecht op de chronologische richting zit een aanzienlijke hoeveelheid variatie, 

geïntroduceerd in de indicator door subindicatoren als ‘verkochte voertuigen’, ‘licht’, 

‘geur’, strooizout’. 

 

Versnippering en ruimtebeslag vertonen een zeer gelijkaardig patroon, en een zekere 

correlatie tussen beiden lijkt niet meteen onlogisch. Ook ‘luchtvervuiling’ en 

‘ontsnipperingskredieten’ vertonen een sterk gelijkaardig gedrag in de beschouwde 

tijdsreeks, wat eerder toevallig is. 

 

                                                
22 Dit wil zeggen dat indien een waarde ontbreekt voor het jaar 2005, maar er wel waardes zijn voor 2004 

en 2006 een interpollatie mogelijk is. Indien echter enkel het jaar 2004 bekend is, dan is dat niet mogelijk. 

Het is mogelijk om voor elke indicator waarvoor elementen ontbreken een regressie te schatten, maar er is 

voor geopteerd om dit hier niet te doen. Voor de hinderindicatoren is de tijdreeks hiervoor niet lang 

genoeg.  
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Figuur 13: Gaia diagram subindicatoren MITRANS 

  
 

4.2.1 Hinder 
Voor hinder maken we een onderscheid tussen lichthinder, geluidshinder en geurhinder. 

Voor deze drie effecten maken we gebruik van de resultaten van het schriftelijk 

leefomgevingsonderzoek23 (SLO). Dit onderzoek geeft weer hoeveel % van de bevolking 

hinder ondervindt van, onder andere, transport. Als indicator nemen we “het % van de 

bevolking dat tamelijk en/of ernstig/extreem gehinderd wordt door licht/geluid/geur 

van transport”. Resultaten zijn beschikbaar voor de jaren 2001, 2004 en 2008. Voor het 

jaar 2000 hebben we de waarde van het jaar 2001 overgenomen. Onderstaande Figuur 14 

geeft dan het verloop van deze indicatoren.  

 

                                                
23 Voor meer informatie over de methodologie van het SLO verwijzen we naar 

http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/milieuhinder-en-klachten/slo 
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Figuur 14: Indicatoren hinder (tamelijk en/of ernst ige, extreme hinder) door transport 
(Vlaanderen, 2000-2009) 

 
Bron: op basis van SLO, MIRA website 

 

4.2.1.1 Lichthinder 

Lichthinder noemt men ook wel de overlast die mens en dier ondervinden van kunstlicht. 

Dat kan gaan om een gevoel van onbehagen, regelrechte verblinding door bijvoorbeeld 

direct zicht op een lamp of verstoring van avondlijke en nachtelijke activiteiten zoals 

bijvoorbeeld sterrenwaarnemingen. Specifiek voor dieren leidt lichthinder onder meer tot 

verstoring en versnippering van leefgebieden, en wijziging van endocriene processen24 en 

bioritme. 

 

In het SLO worden de respondenten25 gevraagd of ze hinder ondervonden van de 

wegverlichting en parkeerterreinen. In Figuur 14 zien we dat het aantal gehinderden 

(tamelijk, ernstig en extreem) relatief laag is, met zo’n 4,3% gehinderden in 2001 en 2008 

en 3,8% gehinderden in 2004. We stellen dat de lichthinder over de jaren heen relatief 

constant is gebleven.  

 

4.2.1.2 Geluidshinder 

Geluidshinder zoals weergegeven door het SLO geeft de gerapporteerde geluidshinder 

weer. Als we kijken naar Figuur 14 dan zien we dat deze gerapporteerde geluidshinder 

gelinkt aan transport (tamelijk, ernstig en extreem) in Vlaanderen over de jaren afneemt 

                                                
24 Endocrinologie is de hormoonhuishouding. De werking van enkele klieren wordt beïnvloed door 

ritmische lichtschommeling (i.e. dag/nachtritmes en seizoen variaties). Verstoring hiervan (de artificiële dag 

die door kunstlicht wordt gecreëerd) heeft mogelijk versterkende gevolgen voor vele diersoorten. Een 

voorbeeld kan zijn dat de voortplanting op een ongeschikt moment plaatsvindt. 
25 Hinder voor dieren is dus niet meegenomen in het SLO.  
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van 35% naar zo’n 30%. Het blijft wel zo dat ongeveer een derde van de bevolking 

hinder ondervindt van geluid door transport.  

 

4.2.1.3 Geurhinder 

Geurhinder door “verkeer en vervoer” is een belangrijk element. Bij de extreem tot 

tamelijk gehinderden staat het zelfs op de eerste plaats (13,2%), op de voet gevolgd door 

“buren” (12,8%). Geurhinder door ‘KMO en industrie’ komt op de derde plaats (6,5%), 

op zijn beurt van nabij gevolgd door land- en tuinbouw (6,4 %). De gehinderden door 

geur afkomstig van verkeer en vervoer situeren zich voornamelijk in en rond steden en 

belangrijke verkeersassen. 

  

Figuur 14 toont dat de dalende tendens van geurhinder in 2003 zich niet meer heeft 

doorgezet en dat het % gehinderden weer op het niveau van 2001 zit. Uitschieter is hier 

de luchtvaart, waarvoor een significante stijging van het aantal geurgehinderden werd 

vastgesteld.  

 

4.2.2 Biodiversiteit en habitat 
Biodiversiteit is een begrip dat gegeven wordt aan de diversiteit van het leven op aarde en 

de natuurlijke patronen die het vormt. Biodiversiteit omvat ook de genetische verschillen 

tussen elke soort en omvat ook de diversiteit van ecosystemen (VN Biodiversiteit-

conventie, 1992). Het verlies aan biodiversiteit is rechtstreeks gelinkt aan habitatsverlies 

en -fragmentatie, en indirect aan het wijzigen van de leefomgeving van organismen. 

Transport speelt hierbij een belangrijke rol. De transportinfrastructuur zelf neemt ruimte 

in én versnippert de bestaande ruimte. Al voert de overheid wel een beleid om 

versnippering te verminderen door bijvoorbeeld de bouw van ecoducten. Daarnaast 

zorgt het gebruik van strooizout wel voor een verstoring van het evenwicht waardoor in 

de bermen “zoutminnende” soorten bevorderd worden. Indirect spelen ook 

uiteenlopende emissies een rol (zowel van stoffen als van geluid en licht), wat reeds door 

andere indicatoren grotendeels gedekt wordt.   

 

4.2.2.1 Versnippering 

Transportinfrastructuur zorgt voor de versnippering van gebieden doordat ze ervoor 

zorgt dat habitats in verschillende ruimtelijke stukken uiteenvalt. Hoewel de kwaliteit van 

de habitats op zich nog wel goed kan zijn, zorgen kleine habitats er toch voor dat soorten 

verdwijnen onder andere omdat kleine populaties gevoeliger zijn aan uitsterven dan grote 

populaties.  

 

De impact van versnippering door transport laat zich echter moeilijk eenduidig meten 

(zie eerder in dit rapport). Wij hebben ervoor geopteerd om versnippering te meten aan 

de hand van de densiteit (km/km²) en aan de hand van de ontsnipperingskredieten 

Natuurindicator – waarbij we enkel gekeken hebben naar de uitgaven voor projecten. 
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Figuur 15 toont dat de densiteit over de jaren heen steeg van 5,2 naar 5,5 km/km². Sinds 

2006 zien we wel een lichte vertraging in de stijging. 

 

Figuur 15: Versnippering gemeten door middel van de nsiteit (2000-2009, Vlaanderen) 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis 

http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx 

 

Figuur 16 toont de cumulatieve ontsnipperingskredieten, die besteed worden aan 

projecten. We opteren voor een cumulatieve indicator omdat de investeringen die gedaan 

worden (aan bijvoorbeeld ecoducten) een blijvend effect hebben. Deze investeringen 

starten in 1997 en kennen een constante stijging – met een kleine vertraging in 2001. 

 

Figuur 16: Cumulatieve kredieten ontsnippering (mil joen euro, 2000-2009, Vlaanderen) 

 
Bron: LNE – persoonlijke communicatie 
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4.2.2.2 Ruimtebeslag 

Voor ruimtebeslag gebruiken we de oppervlakte (in ha) die de infrastructuur inneemt. De 

oppervlakte van de havens zijn gebaseerd op de SERV Havenverslagen (2002-2011). 

Voor de andere modi werd MIRA 2010 gebruikt. MIRA 2010 omvat de oppervlakte van 

alle wegen en dus ook deze in de havens, waardoor er een kleine dubbeltelling ontstaat. 

Figuur 17 toont aan dat het ruimtebeslag over de jaren heen gestaag toeneemt.  

 

Figuur 17: Ruimtebeslag (aantal ha, 2000-2009, Vlaa nderen)  

 
Bron: op basis van MIRA 2010, SERV Havenverslagen (2002-2011) 

 

De twee bovenstaande grafieken illustreren het gelijke verloop van de subindicatoren 

densiteit en ruimtebeslag – al is hun verloop voor de periode 2003-2006 toch enigszins 

verschillend. De relatie tussen de twee subindicatoren werd duidelijk bevestigd door de 

MCA-analyse. De twee subindicatoren zijn in grote mate gecorreleerd. Toch is er 

expliciet voor gekozen ze beide in de globale indicator te weerhouden. Vanuit ecologisch 

oogpunt houden ruimtebeslag en versnippering een zeer uiteenlopende problematiek in. 

Hoewel ruimtebeslag naast habitatverlies ook zorgt voor een hogere versnippering en 

meer randeffecten, kunnen natuurtechnische maatregelen zich richten op het opheffen 

van versnippering zonder dat daarbij het ruimtebeslag zelf ongedaan gemaakt wordt (vb. 

door het aanleggen van faunapassages). Met andere woorden, beide zijn intrinsiek gelinkt 

op het niveau van effecten, maar niet noodzakelijk op het niveau van remediëring, 

waardoor het zinvol is om beide te behouden in een globale indicator.  

 

4.2.3 Verzilting 
Het strooien van zout speelt een belangrijke rol in het aanmoedigen van bepaalde 

zoutminnende exoten en het wijzigen van vegetatiegemeenschappen in bermen. Bermen 

vormen in Vlaanderen een aanzienlijke oppervlakte aan graslanden – de totale 

oppervlakte wegbermen langs het Vlaamse wegennet bedraagt tussen de 20.000 ha à 
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25.000 ha. Ter vergelijking, in 2007 was er 31.895 ha natuurreservaat in Vlaanderen26. Op 

deze bermen kan in zekere mate een ecologisch beheer gevoerd worden (vb. door 

specifieke maairegimes toe te passen). Aldus fungeren ze vaak als belangrijke habitat- en 

verbindingselementen. Het verstoren van de bodemchemie door het strooien van zouten 

compromitteert deze rol enigszins, voornamelijk vroeg in het groeiseizoen.  

 

Als indicator hiervoor nemen we het aantal ton strooizout dat op de Vlaamse 

gewestwegen en snelwegen gestrooid wordt. Een tijdreeks voor de periode 2000-2010 is 

hiervoor beschikbaar. Figuur 18 toont het verloop. We zien een duidelijke dip in 2001, 

2006 en 2007, om opnieuw te stijgen in 2008. In 2009 ligt het zoutgebruik nog hoger. 

Het gebruik van strooizout in het jaar 2000 (43.256 kg) komt toevallig overeen met het 

gemiddelde gebruik over de periode 1990-2010 (42.981). Men kan dus stellen dat het jaar 

2000 representatief is voor een gemiddelde winter. Dit zoutverbruik is natuurlijk 

gekoppeld aan de strengheid van de winter; maar we corrigeren hiervoor niet omdat het 

totaal aantal ton dat gebruikt is een direct effect heeft op de verzilting van de bodem. 

Ongeacht de strengheid van de winter kan het beleid hierop inspelen door te kiezen voor 

andere vormen van sneeuwruiming of het gebruik van efficiëntere strooimethodes. 

Mogelijke opties zijn het gebruik van nat zout in combinatie met het gebruik van gps en 

strooiers die gebruik maken van informatie over de breedte van de weg. Het grote 

voordeel hier is enerzijds het ruimtelijk nauwkeuriger strooien, waardoor er minder zout 

a priori naast de weg belandt, en een betere hechting van het zout op het wegdek door 

nat te strooien. Alternatieve strooimiddelen zijn in sommige gevallen ook te overwegen, 

zoals zand of houtschilfers voor voetpaden, trappen en stations, of het gebruik van 

calcium magnesium acetaat (dat wel enkel een preventieve functie heeft, maar 

eenvoudiger afbreekbaar is). 

  

                                                
26 http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/natuurbeleid/dossier-bermen_1912.aspx en 

http://www.wegenenverkeer.be/natuur-en-infrastructuur/ecologisch-bermbeheer.html en 

http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_VLA_GEB_Natuurreservaten  
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Figuur 18: Aantal ton strooizout op Vlaamse Gewestw egen (2000-2009, Vlaanderen)  

 
Bron: VRIND – persoonlijke communicatie 

 

Strooizout is een impactfactor die rechtstreeks gerelateerd is aan transportinfrastructuur 

en een ruimtelijk beperkte invloed uitoefent (echter wel op elementen die een aanzienlijke 

ecologische functie kunnen vervullen). Het gebruik ervan is in grote mate 

weersafhankelijk en kan sterk fluctueren over de jaren, zoals ook blijkt uit bovenstaande 

grafiek. Omwille van deze redenen is het raadzaam deze subindicator een relatief lagere 

weging te geven in MITRANS.  

 

4.3 Luchtvervuiling 
Voor luchtvervuiling beschikken we over de indirecte en directe emissies (ton of kg) van 

de polluenten NOX, NMVOS, PM tot, SO2 en CO. Voor andere polluenten beschikken 

we enkel over de directe emissies (ton of  kg): benzeen, totaal PAK, xyleenisomeren, 

tolueen, Cu, Cr, Zn, Pb, Ni, As, Cd, Hg, dioxines, formaldehyden, NH3, en Se. 

Onderstaande figuur geeft de evolutie in luchtvervuiling weer. De indirecte emissies 

worden niet officieel gerapporteerd, maar zijn overgenomen van het TREMOVE model. 
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Figuur 19: Luchtvervuiling (ton of kg, 2000-2009, V laanderen) 

 
Bron: op basis van MIRA 2010 (directe emissies) en TREMOVE (indirecte emissies) 

 

We zien dat de meeste polluenten dalen over de tijd – en sommigen zelfs heel sterk 

dalen. Dit ondanks het feit dat het totaal aantal voertuigkilometers stijgt doorheen de 

jaren. Minder tot niet zichtbaar op de grafiek,  is dat totaal PAK, As, Zn, Se, Ni en Cu 

wel stijgen doorheen de jaren – tot 2008, al is deze stijging – met uitzondering van totaal 
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PAK, relatief beperkt. In 2009 zien we voor de meeste van deze polluenten ook een 

daling. De volledige tabel met emissies is terug te vinden in bijlage 5. 

 

Om de uiteindelijke geaggregeerde indicator zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we 

ervoor gekozen om luchtvervuiling uit de drukken in één getal. We hebben dit gedaan 

door de uitstoot van de verschillende polluenten te monetariseren. Hiervoor 

vermenigvuldigen we per polluent de uitstoot in ton of kg met de waarde (in euro/ton of 

in euro/kg). 

 

Waarderingen bestaan voor emissies van de verschillende polluenten zowel op Europees 

niveau (CAFE, IMPACT studie, de Bruyn ea (2010)) als op Vlaams niveau 

(MIRA/2010/03).  Onderstaande tabel toont deze waarderingen. Merk op dat de MIRA- 

cijfers een onderscheid maken tussen de verschillende modi, maar dat zeevaart en 

luchtvaart niet zijn opgenomen, terwijl de IMPACT-studie dit onderscheid helemaal niet 

maakt. De studie van de Bruyn ea (2010) is het meest compleet wat betreft het aantal 

polluenten waarvoor een waardering gegeven wordt. In het rapport zelf maakt men een 

onderscheid tussen schadekosten en vermijdingskosten. Gegeven de doelstelling van de 

indicator (het meten van de impact op mens en milieu) opteren we hier voor het 

weergeven van de schadekosten. Voor de emissies van fijn stof wordt wel geen 

onderscheid gemaakt naar de plaats van de emissie. De onderverdeling tussen de 

verschillende studies komt niet helemaal overeen. Voor zware metalen zijn in de MIRA-

studie enkel de effecten op gezondheid meegenomen van emissies van “lage schouwen” 

– deze kunnen wel als een proxy dienen voor de emissies van transport.  
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Tabel 3: Externe kosten per ton polluent (in euro, 2009) – enkel voor de polluenten waarvoor emissies worden opgenomen in de MITRANS indicator  

  MIRA/VITO   CAFE-CBA IMPACT De Bruyn ea (2010) 

  weg Binnenvaart Spoor    

PM 2.5 Stad/ hoofdstedelijk 389.225 

115.874 140.883 

66.030-194.844 519.184  

 Snelweg/Stad 

115.874 

167.487 

 

 

 Platteland/buiten bebouwde kom 
119.441 112.027 

 

PM coarse Stad/hoofdstedelijk 24.962 

24.962 24.962 

- -  

 Snelweg/Stad 24.962 -  

 Platteland 24.962 -  

PM 10 Stad/hoofdstedelijk - - - - 208.928 64.800 

 Snelweg/Stad - 65.790 64.800 

 Platteland - 44.884 64.800 

SO2  10.059 10.059 10.059 11.907-33.556 13.527 15.400 

VOS  

7.535 7.535 7.535 

5.611-16.168 3.074 

(NMVOS) 

2.540 (NMVOS) 

NOX  577 577 577 5.629-15.155 6.395 10.600 

CO2  20 20 20 9-35 31(9-55) 25(7-45) 

Cd  99.100 99.100 99.100   127.000 

As  626.855 626.855 626.855   811.000 

Ni  2.723 2.723 2.723   5.370 

Pb  329.381 329.381 329.381   408.000 

Hg  9.468.900 9.468.900 9.468.900   11.000.000 

Cr  15.684 15.684 15.684   33.500 

Formaldehyde  237 237 237   275 

Dioxine  43.793.661.106 Cf. weg Cf. weg   50.900.000.000 

Benzeen       243 

CO       26.600 
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Cu       341 

NH3       27.800 

Se       169.000 

Tolueen       646 

Xyleenisomeren       21,3 

Zn       10.200 
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Voor de waarderingen baseren we ons op de schadekosten zoals gerapporteerd door de 

Bruyn (2010) omdat deze voor alle polluenten een waardering geeft. Onderstaande 

Figuur 20 toont aan dat indien de waarderingen van MIRA/VITO gebruikt worden, de 

absolute waarde van de indicator lager zou liggen. Het verloop over de tijd is echter wel 

gelijkaardig, al dalen de emissies gewaardeerd volgens MIRA/VITO wel sneller dan die 

gewaardeerd aan De Bruyn. Dit komt omdat MIRA/VITO niet voor alle polluenten een 

waardering voorziet. Indien we deze cijfers zouden gebruiken, dan ontbreken een aantal 

polluenten in het aggregaat voor luchtvervuiling. In de mate dat deze polluenten zich 

gelijkaardig gedragen als de andere, hoeft dit geen probleem te zijn. De waardering zorgt 

immers vooral voor een afweging tussen de verschillende polluenten, eerder dan een 

afweging ten opzichte van de andere effecten.  Maar er ontbreken juist waarderingen 

voor de enkele polluenten die stijgen. Van de polluenten die stijgen, hebben binnen de 

MIRA/VITO studie enkel Ni en As een monetaire waardering.  

 

Figuur 20: Indirecte en directe emissies – gewaarde erd volgens twee verschillende bronnen.

 
Bron: eigen berekeningen  

 

Deze schadekosten omvatten zowel de impact op gezondheid als de impact op 

landbouwgewassen, gebouwen en ecosystemen. De mogelijke impact op cultureel 

erfgoed en op zichtbaarheid is niet mee opgenomen. Deze laatste impact wordt zelden 

meegenomen in de schattingen en is naar verwachting relatief klein.  

 

 

Figuur 21 toont dat luchtvervuiling, geaggregeerd aan zijn monetaire waardering volgens 

De Bruyn (2010), daalt over de loop van de tijd.  
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Figuur 21: Luchtvervuiling door transport in miljoe n euro (2000-2009, Vlaanderen) 

 
 Bron: eigen berekeningen op basis van MIRA (2010), TREMOVE en de Bruyn (2010) 

 

4.4 Broeikasgassen 
Broeikasgassen zijn die gassen die door hun aardopwarmingsvermogen (global warming 

potential) in de atmosfeer bijdragen aan het broeikasgaseffect. We nemen de uitstoot 

door transport van volgende gassen mee: CO2, CH4, N2O, HFK’s en aggregeren deze aan 

hun aardopwarmingsvermogen dat wordt uitgedrukt in CO2 equivalenten. We houden 

rekening met zowel de indirecte als de directe emissies. Zo komen we ook tot één cijfer 

voor de broeikasgassen.  

 
Figuur 22: Aantal miljoen ton CO 2 equivalenten (2000-2009, Vlaanderen) 

 
Bron: eigen berekeningen op basis van MIRA 2010 en TREMOVE 

 

De algemene trend tussen 2000 en 2008 is licht dalend, met in 2009 een zeer sterke 

daling. Tussen 2002 en 2008 was de uitstoot van broeikasgassen relatief constant 

ondanks de stijging in het aantal voertuigkm. In de periode 2003-2004 is er wel een kleine 
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piek in de emissies. Dit volgt min of meer de emissies in CO2. CH4 daalt heel licht over 

de jaren. N2O en HFK’s stijgen dan weer.  

 

De uitstoot van broeikasgassen (directe emissies) is berekend op basis van het aantal 

voertuigkm27 met behulp van het model MIMOSA. Deze cijfers worden ook gebruikt in 

de emissie-inventaris. Merk op dat naar de rapportering van Kyoto toe een andere 

methode gebruikt wordt. Deze methode vertrekt van het brandstofverbruik om de 

directe emissies te berekenen. Het resultaat van deze twee methodes komt niet helemaal 

overeen. Op basis van de Kyotoberekeningen wordt er aan Vlaanderen ongeveer 20% 

meer broeikasgassen toegewezen dan berekend door het MIMOSA model. Dit maakt dat 

de doelstelling net niet gehaald wordt. Het % dat extra wordt toegewezen, stijgt ook 

steeds over de jaren heen. Het is niet duidelijk hoe men in de toekomst hiermee zal 

omgaan. We opteren ervoor om te werken met dezelfde cijfers als de emissie-inventaris 

omdat we focussen op wat er in Vlaanderen wordt uitgestoten28 en omdat de 

Kyotocijfers relatief laat beschikbaar zijn. 

  

                                                
27 Het aantal voertuigkm, en de indeling naar de verschillende voertuigtypes wordt wat betreft de 

historische data geschat op basis van statistische data van de FOD Mobiliteit, data van De Lijn en enkele 

aannames. Voor meer informatie over het MIMOSA model verwijzen we naar Vankerkom, J. ea (2009) 
28 De uitstoot in Vlaanderen is eerder gerelateerd met het aantal voertuigkm dat gereden wordt in 

Vlaanderen dan met de brandstof verkocht in Vlaanderen.  
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4.5 Materiaalgebruik 
Voor materiaalgebruik opteren we voor het gebruik van twee proxy’s: het aantal 

verkochte voertuigen en het aantal kg banden die ingezameld worden. In een eerdere fase 

van het project werden eerst het aantal kg niet gerecycleerde banden en het aantal ton 

wrakken meegenomen. Onderstaande paragrafen zullen ook deze twee indicatoren 

bespreken en de redenen waarom deze uiteindelijk niet weerhouden zijn. Onderstaande 

figuur geeft het verloop weer van al deze indicatoren. 

 

Figuur 23:Afvalbanden (kg), Afvalbanden – niet verw erkt (kg), wrakken (ton) en aantal verkochte 
wagens  (2000-2009, Vlaanderen) 

 
Bron: jaarverslagen Recytyre, planbureau database 

 

4.5.1 Aantal verkochte wagens en wrakken 29 
Het aantal verkochte wagens kende een lichte daling tussen 2000 en 2003, om daarna 

trapsgewijs te stijgen tot 2006-2008. In 2009 volgde weer een daling zodat over de 

periode 2000-2009 er een daling is in het aantal verkochte voertuigen. Merk op dat het 

aantal wrakken daarentegen systematisch stijgt. Dit heeft te maken met de trapsgewijze 

verstrenging op basis van de onderhandelde milieubeleidsovereenkomsten (MBO's)30. 

                                                
29 Bron: persoonlijke communicatie OVAM 
30 Op 19 januari 1999 is de eerste milieubeleidsovereenkomst (MBO) voor afgedankte voertuigen 

afgesloten in uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid. Op 15 juni 1999 is Febelauto vzw, het 

beheersorganisme dat is opgericht ter uitvoering van de MBO, van start gegaan. Voorheen was er geen 

meting van het aantal afgedankte voertuigen dat in Vlaanderen of in België verwerkt werd of waren er nog 

geen erkende centra voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen. In die 

eerste MBO (intussen is een derde MBO van kracht) werden de eerste afspraken gemaakt rond 

professionalisering van de sector. In het oude systeem waren er autokerkhoven, waar de afgedankte 

voertuigen als bron van wisselstukken op terrein bleven staan tot men een onderdeel kon gebruiken. In het 

nieuwe systeem van erkende centra gaan die de afgedankte voertuigen ontdoen van vloeistoffen en 

gevaarlijke onderdelen, mogelijks te gebruiken wisselstukken demonteren en in een magazijn opslaan en het 

gedepollueerde en gedemonteerde afgedankte voertuig vernietigen voor verdere verwerking in een 
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Hierdoor is ook in de loop der jaren het aantal afgedankte voertuigen, geregistreerd bij de 

erkende centra, gestegen.  

 

In 2010 bedroeg het aantal afgedankte voertuigen verwerkt in Vlaamse erkende centra 

96.511 stuks of 87.776 ton (voor België 170.562 stuks of 158.798 ton). Van 2008 zijn er 

cijfers van Febelauto van 81.337 stuks of 73.763 ton voor Vlaanderen en 141.547 stuks 

of 130.119 ton voor België. De cijfers blijven dus in stijgende lijn gaan.  

 

Merk op dat het potentieel in te zamelen afgedankte voertuigen nog niet bereikt is, al kan 

dit niet exact berekend worden31. De federale overheid bevoegd voor mobiliteit kan met 

het huidige systeem van inschrijven van voertuigen de voertuigen niet traceren op basis 

van chassisnummer. Het huidige inschrijvingssysteem van voertuigen voldoet ook nog 

niet aan de vereisten van de Europese richtlijn voor autowrakken inzake het uitschrijven 

van voertuigen enkel op basis van een certificaat van vernietiging. De laatste houder van 

een afgedankt voertuig wordt hierdoor onvoldoende aangespoord om het afgedankte 

voertuig in te leveren bij een erkend centrum. Het opzetten van een traceerbaarheid van 

voertuigen, het uitschrijven van voertuigen enkel op basis van een certificaat van 

vernietiging en een koppeling met de verkeersbelasting zijn nodig om het certificaat van 

vernietiging de nodige waarde te geven zodat er wel een stimulans is om een afgedankt 

voertuig in te leveren bij een erkend centrum. Om dit te realiseren moet allereerst het 

federale project Mobivis verder uitgewerkt en uitgevoerd worden waarna op Vlaams 

niveau kan gewerkt worden aan een koppeling met de verkeersbelasting. Tot zolang het 

project Mobivis niet werkt in praktijk, kennen we het potentieel aan afgedankte 

voertuigen dus niet.  

 

Omdat het potentieel van in te zamelen wrakken nog niet bereikt is en gegeven de sterk 

stijgende evolutie van de ingezamelde wrakken had het opnemen van de indicator 

“wrakken” in de eerste analyses als gevolg dat deze indicator een zeer hoog gewicht 

kreeg. Daarnaast leidt het werken met afvalindicatoren ook tot een zekere vertraging bij 

het meten van de eigenlijke impact (8-11 jaar na eerste ingebruikname voor 

personenwagens). Er is daarom geopteerd om verder te werken met de indicator “nieuw 

verkochte voertuigen”, omdat de productie van deze wagens een zeker gebruik van 

                                                                                                                                       
shredderinstallatie voor recyclage van de materialen. Op basis van deze eerste afspraken moest toen nog de 

afvalstoffenwetgeving aangepast worden opdat dit nieuwe systeem ook afdwingbaar werd. In 2000 werd 

ook de richtlijn autowrakken 2000/53/EG van kracht waardoor bijkomende aanpassingen van de regionale 

wetgeving nodig waren. Tot 31 december 2004 moest elk afgedankt voertuig ergens in de verwerkingsketen 

een erkend centrum passeren, pas vanaf 1 januari 2005 moest iedereen die afgedankte voertuigen behandelt 

zelf ook over een erkenning als centrum beschikken. 
31 Febiac heeft hiervoor eerste schattingen in ontwerp gemaakt waarbij ze volgende berekening maken: 

aantal nieuw ingeschreven voertuigen - groei van het voertuigenpark - export tweedehands voertuigen + 

invoer tweedehands voertuigen. Zo komt men voor 2009 op een potentieel van 184.101 afgedankte 

voertuigen. 
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materiaal voorstelt. Zoals eerder al aangegeven is het raadzaam om naar de toekomst toe 

meer onderzoek te doen naar het materiaalgebruik van transport.  

 

4.5.2 Banden 32 
Figuur 23 toont het verloop van de hoeveelheid ‘ingezamelde banden’ en de ‘ingezamelde 

banden die niet verwerkt werden’.  De aanvaardingsplicht voor banden geldt vanaf 1 juli 

1999. We zien dan ook een hoog cijfer voor het jaar 2000. Dit is duidelijk het effect van 

de wetgeving, waardoor een grote bestaande stock opeens in kaart werd gebracht. In 

2001 zien we dan ook een sterke daling, om daarna licht te stijgen om in 2009 ongeveer 

hetzelfde niveau als in 2000 te bereiken.  

 

Wat betreft de verwerking werd in de eerste versie van Vlarea (versie van 17 december 

1997, in werking getreden op 1 juni 1998) al een stortverbod ingesteld voor afvalbanden. 

De doelstellingen voor banden bepaalden toen dat minstens 25% naar loopvlak-

vernieuwing moest gaan en ten minste 65% van de ingezamelde banden nuttig moest 

worden toegepast op een andere wijze dan door loopvlakvernieuwing. Nuttige toepassing 

houdt zowel materiaalrecyclage als energetische valorisatie in. Dit betekent dus dat er 

volgens deze doelstellingen max. 10% van de ingezamelde banden kon verwijderd 

worden in installaties voor de verbranding van afvalstoffen (dit wordt niet beschouwd als 

recyclage). 

 

In Vlarea van 5 december 2003 (in werking vanaf 1 juni 2004) werden de doelstellingen 

voor afvalbanden aangepast, waardoor verwijdering door verbranding (dus zonder 

energetische recuperatie) niet meer toegelaten was. Deze nieuwe doelstellingen werden 

ook overgenomen in de milieubeleidsovereenkomst voor afvalbanden die in werking trad 

op 28 november 2003. Concreet betekent dit dus dat zeker vanaf het jaar 2004 alle 

afvalbanden daadwerkelijk gerecycleerd werden (hetzij materiaalrecyclage, hetzij 

energetische valorisatie). Dit maakt dat deze indicator vanaf 2004 nul wordt33. Hierdoor 

geeft de indicator ‘ingezamelde banden – niet verwerkt’ geen informatie meer over het 

eigenlijke materiaalgebruik. We opteren er daarom voor om te werken met ‘ingezamelde 

banden’ om zo een indicator te hebben voor de onderdelen van voertuigen die met 

regelmaat vervangen worden. 

 

                                                
32 Persoonlijke communicatie OVAM 
33 In het jaarverslag van Recytyre van 2007 wordt echter een verwerkingspercentage van 96% 

gerapporteerd. Dit wil echter niet zeggen dat 4% van de banden verwijderd werd in 2007. Het 

verwerkingspercentage drukt gewoon de hoeveelheid banden aangegeven als verwerkt in 2007 uit ten 

opzichte van de hoeveelheid ingezamelde banden in 2007. Die 4% is dus opgeslagen en wacht op 

verwerking in een toekomstig jaar. 
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4.6 Conclusie 
Met uitzondering van de kredieten voor ontsnippering geldt voor al de subindicatoren 

dat als de indicator stijgt, de impact op mens en/of milieu groter wordt. We opteren er 

daarom voor om in de verdere analyse te werken met de inverse van de subindicator 

‘kredieten ontsnippering’. Hierdoor verkrijgen we dat voor alle indicatoren geldt dat een 

daling beter is voor het milieu. Dit heeft als gevolg voor de MITRANS dat, indien deze 

de onderliggende evolutie van de subindicatoren goed wil weergeven, deze ook moet 

stijgen/dalen als alle subindicatoren stijgen/dalen. We willen dus dat een dalende 

MITRANS een verbetering voorstelt. 

 

Wanneer we kijken naar de subindicatoren dan zien we dat ruimtebeslag en versnippering 

stijgen doorheen de periode. Luchtvervuiling en geluidshinder dalen continu. Verzilting, 

kg banden, voertuigen, geurhinder, lichthinder en broeikasgassen hebben een iets meer 

gevarieerd verloop, maar dalen wel wanneer we 2009 met 2000 vergelijken. Wanneer elke 

impact min of meer gelijk gewogen wordt, verwachten we dat de MITRANS-indicator 

voor 2009 lager ligt dan voor 2000. Wanneer de impact op habitat en natuur echter een 

zwaar gewicht krijgt, dan kan dit anders zijn. 

 

In het volgend hoofdstuk beschrijven we de methodologie en de keuzes die gemaakt 

moeten worden bij de constructie van de geaggregeerde indicator MITRANS; het 

hoofdstuk 6 toont vervolgens de resultaten van de berekeningen en de 

sensitiviteitsanalyse. 

 



 

Meten van de milieu-impact van transport in Vlaanderen – Eindrapport 
76

5 Taak D: Methodes voor aggregatie 
 

Dit hoofdstuk bespreekt de algemene methodologie voor aggregatie en één specifieke 

methode, de monetaire aggregatie. 

 

Gegeven de grenzen van de indicator en de opgenomen subindicatoren zijn de volgende 

stappen de normalisatie van de individuele indicatoren, de weging en de uiteindelijke 

aggregatie. In dit hoofdstuk focussen we dan ook op de algemene methodologie voor 

deze drie stappen. 

 

Gebruikte symbolen: 
t
qx : De waarde van individuele indicator q op tijdstip t. 

t
qI : De genormaliseerde waarde van individuele indicator q op tijdstip t. 

r ,qw : Gewicht van individuele indicator q, met r=1,…R de wegingsmethode. 

tGI : De geaggregeerde indicator op tijdstip t. 

 

5.1 Normalisatie  
Er zijn verschillende methodes beschikbaar voor de normalisatie. We focussen ons hier 

op de meest relevante methodes. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar OECD 

(2008) 

- Normalisatie 0 (n0): ordenen. Dit is de eenvoudigste methode; extremen hebben 

geen effect en de methode laat toe om de relatieve positie over de tijd te volgen. 

Nadelen: geen absolute waarden meer en de rangorde kan veranderen indien er 

een waarneming bijkomt; vooral geschikt bij vergelijking tussen landen. 

( )         (n0)t t
q qI Rang x=  

- Normalisatie 1 (n1): standaardisatie, of het berekenen van de z-waarde. Deze 

methode zet alle indicatoren om naar een gemeenschappelijke schaal met een 

gemiddelde van nul en een standaarddeviatie van 1. Het is de afwijking van zijn 

verwachtingswaarde (het gemiddelde), uitgedrukt in eenheden van de 

standaardafwijking. Nadelen: indicatoren met extreme waardes hebben een groter 

effect in de samengestelde indicator. Dit effect kan wel verminderd worden door 

de twee meest extreme individuele indicatoren niet mee op te nemen of door de 

weging van de individuele indicatoren. Een ander nadeel van deze methode is dat 

het toevoegen van een waarneming zowel het gemiddelde als de 

standaardafwijking34 beïnvloed en dus alle indicatoren wijzigen. 

        (n1)
t
q qt

q

q

x x
I

σ
−

= ,  

                                                
34 De standaardafwijking of standaarddeviatie is een statistisch begrip. Het is de maat voor de spreiding van 

een variabele of van een verdeling.  
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met qx  de gemiddelde waarde van indicator q en qσ  de standaardafwijking 

- Normalisatie 2 (n2): Min-max normalisatie zorgt ervoor dat alle waarden van de 

indicatoren tussen 0 en 1 vallen door de minimumwaarde van de indicator af te 

trekken en te delen door de “range” van de indicator. Ook hier is het zo dat 

extreme waarden de getransformeerde indicator kunnen beïnvloeden en dat 

bijkomende waarnemingen al de eerder berekende indicatoren kunnen doen 

veranderen. Aan de andere kant zorgt deze normalisatie ervoor dat er meer 

subindicatoren in dezelfde grootte-ordes zullen liggen, waardoor elke indicator op 

zichzelf meer invloed krijgt in de geaggregeerde indicator.  

( )
( ) ( )           (n2)
t
q qt

q

q q

x min x
I

max x min x

−
=

−
 

- Normalisatie 3 (n3) en 4 (n4) zijn normalisaties ten opzichte van de afstand tot 

een referentiewaarde. Dit kan bijvoorbeeld een doelstelling zijn, een waarde die 

de indicator had in een bepaald referentiejaar of bijvoorbeeld het Europese 

gemiddelde.  

       (n3)
t REF
q qt

q REF
q

x x
I

x

−
=  of        (n4)

t
qt

q REF
q

x
I

x
=  

 

Zoals eerder al aangegeven hangt de normalisatie af van zowel het doel van de 

geaggregeerde indicator als van de beschikbare data. 

 

Normalisatie 1 (n1) en normalisatie 2 (n2) laten nu toe om evolutie doorheen de tijd van 

de verschillende subindicatoren te vergelijken op een spinnenwebgrafiek. Dit omdat alle 

waardes die (nu) in eenzelfde range liggen. Figuur 24 toont de grafiek voor normalisatie 

1. Voor deze grafiek telt dat hoe dichter de waarde in het midden ligt, hoe beter de 

indicator scoort en hoe lager de impact is. Kleinere oppervlaktes zijn dus beter dan 

grotere. Uit deze figuur blijkt al duidelijk - door de grote overlappingen- dat we niet echt 

kunnen spreken van een verbetering van alle onderliggende impactindicatoren over de 

jaren heen.  
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Figuur 24: Spinnenweb subindicatoren – n1 (2000-200 9) 

 
Bron: eigen berekeningen 

 

Bovenstaande grafiek is echter niet heel eenvoudig om te lezen en te interpreteren door 

het groot aantal jaren. Daarom kijken we in de volgende grafieken slechts naar de jaren 

2000, 2005 en 2009. 

 

Figuur 25: Spinnenweb subindicatoren – n1 (2000, 20 05 en 2009)

 
 

Bovenstaande figuur toont duidelijk aan dat binnen één impactgroep, de subindicatoren 

zich anders kunnen gedragen. Bij vergelijking tussen de drie jaren zien we bijvoorbeeld 

dat Biodiversiteit-kredieten het beste scoort in 2009, terwijl de andere indicatoren voor 

biodiversiteit slechter scoren in 2009. In deze grafiek zien we ook duidelijk dat 

bijvoorbeeld luchtvervuiling over de jaren steeds beter wordt, terwijl bijvoorbeeld hinder-

geur en hinder-licht veel meer fluctueert.  
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Om de invloed van de verschillende normalisatiemethodes te tonen, zien we in 

onderstaande figuur de resultaten voor n2. Op het eerste zicht ziet deze grafiek er iets 

anders uit, maar ze geeft toch dezelfde relaties weer als n1. In deze grafiek heeft het beste 

jaar een waarde nul en het slechtste jaar een waarde 1.  

 
Figuur 26: Spinnenweb subindicatoren – n2 (2000, 20 05 en 2009) 

 
 

Wanneer we echter dezelfde grafiek maken voor n3 (links) en n4 (rechts), valt 

onmiddellijk de “dominantie” van strooizout op. Door het relatief grote verschil en de 

grote variatie tussen het referentiejaar en de andere jaren, domineert deze subindicator de 

grafieken.  

 
Figuur 27: Spinnenweb subindicatoren – n3 en n4 (20 00, 2005, 2009) 

  
 

Het voordeel van een normalisatie waarbij vergeleken wordt met een referentiejaar is dat 

deze eenvoudig te interpreteren valt op de grafiek. Indien de waarde van een indicator 

lager is dan 0 (bij n3) of 1 (bij n4) dan scoort dat jaar beter dan het basisjaar. Het nadeel 

van deze normalisatie is dat ze minder goed overweg kan met indicatoren waarvan de 

waardes heel sterk stijgen en/of dalen zoals bijvoorbeeld strooizout. Hiervoor kan bij de 

weging een correctie gebeuren.  
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5.2 Weging 
De gewichten die toegekend worden aan de indicatoren hebben een belangrijke invloed 

op de uiteindelijke geaggregeerde indicator. Verschillende methodes, waaronder een 

aantal statistische methodes, bestaan om gewichten toe te kennen. Maar uiteindelijk 

wordt er bij de weging zelf altijd wel ergens een subjectieve keuze gemaakt.  

 

In de praktijk wordt voor de meeste samengestelde indicatoren een gelijk gewicht 

gegeven aan de individuele indicatoren. Dit wil zeggen dat elke individuele indicator 

evenveel waard is in de samengestelde indicator – het is dus niet zo dat er geen gewichten 

worden toegekend. Bij het gebruik van gelijke gewichten dient men extra zorg te 

besteden aan het uitsluiten van dubbeltellingen. Deze factoren krijgen anders een dubbel 

gewicht. Dubbeltellingen kunnen bijvoorbeeld getest worden door een correlatietest of 

met behulp van de MCA. Men kan er dan voor kiezen om enkel laag gecorreleerde 

indicatoren op te nemen of om gecorreleerde indicatoren een lager gewicht toe te 

kennen. Concreet kan men er bijvoorbeeld voor kiezen om de emissies van zware 

metalen een weging van 0,2 mee te geven en de immisies van zware metalen een weging 

van 0,8.  

 

Het toekennen van de gewichten kan op basis van statistische methodes of op basis van 

beslissingen van experten en/of belanghebbenden. Over het algemeen wordt 

aangenomen dat een beslissing door experten haalbaar is zolang het aantal subindicatoren 

kleiner is dan 12. Eens de gewichten of een aantal sets van mogelijke gewichten zijn 

toegekend, kan MCA gebruikt worden als een soort van sensitiviteitsanalyse. De MCA 

geeft dan objectief weer wat de gevolgen zijn van (eerder) subjectieve beslissingen in 

verband met de weging van verschillende effecten.   

 

In tegenstelling tot de aggregatie voor luchtkwaliteit of broeikasgassen, is er weinig 

wetenschappelijke basis om te komen tot een weging bij het opstellen van een algemene 

indicator. Hammond ea (1995)35 aggregeren zes milieu-indicatoren en baseren de 

gewichten op het verschil tussen de huidige waarde van de indicator en de lange termijn 

doelstelling. Hoe groter het verschil, hoe groter de weging voor die indicator. Op deze 

manier kan men duidelijk zien of men in de richting gaat van de gewenste doelstellingen. 

Deze methode kunnen we hier echter niet toepassen omdat er niet voor elke subindicator 

een doelstelling beschikbaar is. Het is wel een optie om voor subindicatoren waarvoor 

geen doelstelling beschikbaar is, er zelf een voor te stellen. Dit werd bijvoorbeeld ook 

gedaan bij de berekening van de EPI. 

 

  

                                                
35 Hammond, A ea (1995) Environmental indicators : A systematic approach to measuring and reporting 

on environmental policy performance in the context of sustainable development, World Resource Institute 
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We beperken ons tot vijf wegingen: 

- w1: scenario gelijke hoofdeffecten: alle hoofdeffecten worden gelijk gewogen. 

- w2: scenario gelijke indicatoren: elke subindicator krijgt een gelijk gewicht. 

- w3: scenario gezondheid: hinder en luchtverontreiniging krijgen elk 35% gewicht, 

de andere effecten 10%. 

- w4: scenario druk ecosystemen: biodiversiteit en luchtvervuiling krijgen elk 35% 

gewicht, de andere effecten 10%. 

- w5: scenario mondiaal: materiaal en broeikasgassen krijgen elk 35% gewicht, de 

andere effecten 10%. 

 Onderstaande tabel toont de toegekende weegfactoren. 

 
Tabel 4: Wegingsfactoren 

 
 
 

Binnen de effectengroep materiaal worden de gewichten gelijk verdeeld over de 

verschillende indicatoren. Bij hinder krijgt geluid het zwaarste gewicht (60% binnen de 

groep zelf), gevolgd door geur (30%) en licht (10%)36. Bij “biodiversiteit en habitat” krijgt 

het totaal van versnippering en ruimtebeslag een gelijk gewicht (elk 45% binnen de 

hoofdgroep zelf) en krijgt strooizout een gewicht van 10%. Strooizout krijgt dit lager 

gewicht omdat het zich veel variabeler gedraagt dan de andere indicatoren. Bij een gelijk 

gewicht weegt het hierdoor relatief zwaar door. Daarom is het gewicht gecorrigeerd, 

gelinkt aan zijn relatieve variantie (zie ook verder in Figuur 28) . Binnen de 

“versnipperingsindicatoren” (densiteit en krediet versnippering  krijgt de subindicator 

densiteit het zwaarste gewicht. ‘Krediet ontsnippering’ krijgt een relatief lager gewicht 

omdat deze indicator door haar cumulatief karakter nooit een negatieve invloed kan 

                                                
36 De gewichten binnen de effectengroep Hinder zijn de expert beoordeling van de dienst Hinder en 

Risicobeheer van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het Departement LNE. 

scenario 
'gelijke 
hoofdeffecten'

scenario 
'gelijke 
indicatoren'

scenario 
'gezondheid

scenario 'druk 
ecosystemen'

scenario 
mondiaal

geluid 0.120 0.091 0.210 0.060 0.060
licht 0.020 0.091 0.035 0.010 0.010
geur 0.060 0.091 0.105 0.030 0.030

biodiv en habitat
densiteit 0.072 0.091 0.036 0.126 0.036
krediet versnippering 0.018 0.091 0.009 0.032 0.009
ruimtebeslag 0.090 0.091 0.045 0.158 0.045
strooizout 0.020 0.091 0.010 0.035 0.010

luchtvervuiling 0.200 0.091 0.350 0.350 0.100

broeikasgassen 0.200 0.091 0.100 0.100 0.350

materiaalgebruik
wagens 0.100 0.091 0.050 0.050 0.175
banden 0.100 0.091 0.050 0.050 0.175

hinder
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hebben op het aggregaat en omdat ze zich relatief volatieler gedraagt dan andere 

indicatoren, wat ook gereflecteerd wordt in de stabiliteitsintervallen in Figuur 28.  

 

De onderstaande figuren geven informatie over de stabiliteitsintervallen van de weging. 

Voor elke subindicator wordt dit interval uitgedrukt in procenten, waarbinnen de weging 

kan variëren zonder dat de volgorde van de eerste (‘beste’) n jaren wijzigt. Deze waarde n 

wordt in de analyse ‘stability level’ genoemd. De intervals zijn gegeven voor n = 1 tot n = 

5, en worden logischerwijs stelselmatig kleiner naarmate n toeneemt. Voor 

subindicatoren waarbij het interval relatief breed blijft bij een toenemende n kan gesteld 

worden dat een aanpassing aan de weging van deze indicatoren minder fundamentele 

invloed heeft op het eindresultaat. De globale indicator zal wel veranderen, maar niet in 

die mate dat de rangschikking van jaren fundamenteel zal wijzigen. Omgekeerd hebben 

wijzigingen aan wegingen van subindicatoren met een smal interval wel een fundamentele 

impact op het eindresultaat.  

 

Figuur 28: stabiliteitsintevallen weging 
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Opvallend is dat de subindicatoren die gekenmerkt worden door relatief brede 

amplitudes, net deze zijn die ook een globale chronologische verbetering vertonen 

doorheen de jaren. Dit wijst erop dat deze globale verbeterende trend ook bestaat over 

het geheel van alle subindicatoren. Het is voornamelijk bij de wegingen van deze 

subindicatoren die afwijken van deze trend, dat de globale indicator een grotere 

gevoeligheid gaat vertonen. Voor de uiteindelijke MITRANS indicator zijn het dan ook 

de wegingen van deze subindicatoren die nauwgezet gekozen zijn. 

 

 

5.3 Aggregatie 
Net zoals er verschillende manieren zijn om te normaliseren en te wegen, zijn er ook 

verschillende opties om te aggregeren. 

- Gewogen rekenkundig gemiddelde (a1): dit is de meest bekende en meest 

toegepaste aggregatiemethode. Het gewogen rekenkundig gemiddelde van een 

reeks getallen met bijhorende reële positieve gewichten, is een rekenkundig 

gemiddelde waarvan de waarde het meest beïnvloed wordt door de getallen met 

het grootste gewicht.  

��� = ∑ ���	��
���∑ ���
��� 															(�1) 
- Gewogen geometrisch gemiddelde (a2): Wanneer alle gewichten aan elkaar gelijk 

zijn, dan is het gewogen geometrisch gemiddelde gelijk aan het geometrisch 

gemidelde, ook wel het meetkundig gemiddelde genoemd. Het logaritme van het 

geometrische gemiddelde is ook het gewogen rekenkundig gemiddelde van de 

logaritmes van de individuele waardes. Het voordeel van het gebruiken van een 

geometrisch gemiddelde is dat extremen minder zwaar doorwegen. Aan de 

andere kant heeft het geometrisch gemiddelde een bias naar lage waarden. 
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��� = ��	�����

��� �

�∑ ������� 													 (�2) 
 

- Gewogen harmonisch gemiddelde (a3). Het harmonisch gemiddelde is een 

speciaal gemiddelde, van toepassing bij het berekenen van gemiddelden van 

verhoudingsgetallen.  

��� = ∑ ���
���∑ ������
���
																(�3) 

Ebert en Welsch37 (2004) waarschuwen evenwel voor het gebruik van het rekenkundig 

gemiddelde als populaire aggregatiemethode omdat ze niet schaalonafhankelijk is. Het 

rekenkundig gemiddelde leidt enkel tot betekenisvolle indicatoren indien de 

onderliggende data IUC zijn (Interval-scale unit comparibility – dit wil zeggen dat de 

ordening niet verandert als we de indicator vermenigvuldigen met een getal groter dan 

nul en er een constant reëel getal bij optellen). Zowel de basiswaarden van onze 

subindicatoren als de genormaliseerde indicatoren voldoen aan de IUC voorwaarde. Ze 

stellen echter ook dat normalisatie geen echte oplossing is doordat het een extra keuze en 

dus ambiguïteit introduceert. Ebert en Welsch stellen dat het geometrisch gemiddelde 

van de ruwe data (dus niet genormaliseerd) leidt tot een betekenisvolle indicator als ze 

strikt positief RNC zijn (ratio scale noncomparability – hierbij kan elke indicator met een 

andere constante vermenigvuldigd worden en toch blijft de ranking gewaarborgd). Het 

nadeel van het geometrisch gemiddelde is dat, ondanks dat ze wel afwegingen kan maken 

tussen indicatoren, de impliciete substitutie-elasticiteit38 gelijk is aan 1. 

 

In de berekening van de MITRANS in hoofdstuk 6 beschouwen we de drie 

aggregatiemethodes.  

 

5.4 Monetarisering 
In deze methode wordt aan de gevolgen van transport een monetaire waarde gegeven. 

Deze methode hebben we eerder in dit rapport toegepast om tot één cijfer te komen 

voor de emissies van luchtpolluenten.  

                                                
37

 Ebert, U; Welsch, H (2004); Meaningful environmental indices: a social choice approach, Journal of 

Environmetnal Economics and Management 47, 270-283 

38 De substitutie elasticiteit meet in se hoe eenvoudig een input vervangen kan worden door een andere 

input.   
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Door te monetariseren worden alle effecten op een gelijke noemer gezet en kunnen de 

effecten opgeteld worden tot een getal dat dan een indicator is van de impact van 

transport(infrastructuur) op mens en milieu. Om een duidelijker beeld van de evolutie te 

krijgen, kan men er eventueel voor kiezen om de evolutie van de monetaire kost van 

transport weer te geven ten opzichte van een referentiejaar.  

Voor de meeste impactdomeinen – eerder beschreven – zijn er waarderingen 

voorhanden in de literatuur. De voordelen van deze methode zijn: 

- Relatief objectieve waardering (en dus weging) van de verschillende effecten aan 

de hand van waarderingen uit de literatuur. 

- Duidelijke link met de effecten op mens en natuur 

- Duidelijke methode, eenvoudig te herhalen voor verschillende jaren. 

De nadelen van deze methoden zijn: 

- Mogelijke bias in de zin dat enkel deze effecten waarvoor een waardering 

aanwezig is, meegenomen worden. 

- Waarderingen nemen mogelijk niet alle (mogelijke) effecten mee. Zo focussen de 

waarderingen voor emissies vooral op de gezondheidseffecten en minder op 

effecten van verzuring van de bodem, effecten op gebouwen, etc. 

- Er zijn verschillende waarderingen beschikbaar voor dezelfde elementen. Een 

sensitiviteitsanalyse is daarom steeds nodig. 

- De waarderingen zelf stijgen mee met de economische groei, wat de interpretatie 

bemoeilijkt. 

- Specifiek voor emissies: effecten, en dus ook de waardering van sommige 

polluenten, hangen sterk af van achtergrondconcentraties en kunnen/zullen dus 

jaarlijks verschillen.  

 

Als alternatief voor het werken met monetaire kosten, kan eventueel met DALY’s 

gewerkt worden. 

 

De waarderingen voor luchtpolluenten zijn eerder al weergegeven in Tabel 3. Ook voor 

ongevallen, natuur, landschap en geluid bestaan er kentallen voor de waardering. 

Onderstaande tabel geeft een voorbeeld van mogelijke waarderingen.  

 
Tabel 5: Overzicht kentallen  

Element Waardering Bron/Opmerkingen 

Ongevallen 1713917 euro/dode 

260396 euro/zwaargewonde 

16755 euro/lichtgewonde 

Gecorrigeerd voor inflatie en 

omgezet naar euro 2009, 

gebaseerd op HEATCO studie 

Natuur/biodiversiteit 1,2 euro/ha Gebaseerd op Ruijgrok 2006  

Landschap/versnijding 3,67 euro/ ha Gebaseerd op Ruijgrok 2006 

Erfgoedwaarde 7,33 euro/ha Gebaseerd op Ruijgrok 2006. 
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of 5 euro/verstoord 

monument 

Cijfer per ha is inclusief 

landschapswaarde. 

Geluid 4,6 euro/1000 vkm (wagen) 

9,68 euro/1000 vkm 

(vrachtwagen) 

 

0,521 euro/1000 vkm 

(wegverkeer) 

33,026 euro/1000 vkm 

(spoorverkeer) 

Eigen berekeningen gebaseerd 

op UNITE – gemiddelde 

externe geluidskost 

 

 

Delhaye e.a. 2010 – marginale 

externe geluidskost 

Gebaseerd op Bickel ea (2004), Ruijgrok ea (2006), UNITE en Delhaye ea 2010 

 

Naast een volledige waardering aan de hand van monetaire waarderingen kan men er ook 

voor kiezen om een gemengde methode te gebruiken waarbij een aantal effecten 

gewaardeerd wordt aan de hand van externe kosten en andere effecten – waarover 

bijvoorbeeld minder eenstemmigheid is in de literatuur – op een andere wijze gewogen 

worden. Dit is de benadering die wij zullen volgen. De emissies van luchtpolluenten (met 

uitzondering van broeikasgassen) zijn geaggregeerd op basis van hun schadekosten, maar 

de verdere aggregatie met de andere elementen zal op een andere basis gebeuren.  
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6 Taak E: Berekening van de indicator 
 

In dit hoofdstuk berekenen we de MITRANS indicator. Vooraleer te komen tot de 

definitieve vorm van deze indicator zijn er verschillende combinaties wat betreft weging, 

normalisatie en aggregatie geanalyseerd. Eerst bespreken we de berekening van de 

verschillende combinaties en de sensitiviteitsanalyse. In de tweede sectie bespreken we de 

gekozen MITRANS indicator zelf.  

 

6.1 Berekening van de verschillende combinaties 
We hebben  

- Vier vormen van normalisatie: 

o n1: Standaardisatie  

o n2: Min-max normalisatie (Range) 

o n3 en n4: Ten opzichte van een referentiewaarde, waarbij we het jaar 

2000 als referentie nemen en de twee verschillende berekeningsmethodes 

gebruiken.  

- Vijf wegingen 

o w1: scenario gelijke hoofdeffecten: alle hoofdeffecten worden gelijk 

gewogen 

o w2: scenario gelijke indicatoren: elke subindicator krijgt een gelijk gewicht 

o w3: scenario gezondheid: hinder en licht krijgen elk 35% gewicht, de 

andere effecten 10% 

o w4: scenario druk ecosystemen: biodiversiteit en luchtvervuiling krijgen 

elk 35% gewicht, de andere effecten 10% 

o w5: scenario mondiaal: materiaal en broeikasgassen krijgen elk 35% 

gewicht, de andere effecten 10% 

- Drie aggregaties 

o a1: Rekenkundig gemiddelde 

o a2: Geometrisch gemiddelde 

o a3: Harmonisch gemiddelde 

 

In theorie kunnen we zo 60 verschillende geaggregeerde indicatoren berekenen. In de 

praktijk zullen het er iets minder zijn omdat sommige normalisaties niet gebruikt kunnen 

worden bij alle aggregatiemethodes. De combinatie van een geometrisch gemiddelde (a2) 

met normalisatie 2 (range) leidt bijvoorbeeld tot veel nulwaardes van de geaggregeerde 

indicator.  

 

We hebben de verschillende combinaties eerst getest met een fictieve set waarbij alle 

subindicatoren licht maar consequent daalden doorheen de tijd. De idee is dat als alle 

subindicatoren dalen – en de impact op milieu en natuur dus ook daalt, de MITRANS 

indicator ook moet dalen. Dit was het geval voor alle mogelijke en zinvolle combinaties. 
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Onderstaande figuur toont het resultaat voor alle mogelijke combinaties met de echte 

cijfers voor de verschillende indicatoren39.  

 
Figuur 29: Berekening MITRANS voor verschillende op ties van normalisatie, weging en 
aggregatie

 
 

 

Opvallend is dat de verschillende combinaties leiden tot heel verschillende patronen. De 

bovenste cluster van figuren zijn de resultaten voor n4. Bij gelijke gewichten zien we daar 

ook dat a2 en a3 zeer sterk gelijklopend zijn, waarbij de variantie bij a2 iets minder 

uitgesproken is dan bij a3. De tweede cluster is de rood-oranje groep die varieert rond de 

0,5 waarde. Dit zijn de combinaties met normalisatie n2 (range). De verschillen worden 

hier vooral bepaald door de wegingen. Bij de blauw-groene groep meer onderaan 

onderscheiden we twee clusters. De relatief variabele lijnen, die allen een sterke daling 

vertonen in 2009 is de groep n1a1. De vlakkere groep daaronder bevat de n3a1 

combinaties voor de verschillende wegingen. De combinatie met het meest extreme 

gedrag (lichtgroen op de grafiek) is n1w3a1. Dit is de combinatie waarbij in de weging 

                                                
39 Deze figuur toont de combinaties van n1 en a3 voor de verschillende wegingen niet omdat de resultaten 

van deze combinatie leidde tot erg volatiele resultaten die van een totaal andere grootte-orde waren dan de 

andere combinaties. De indicator n1w2a3 geeft bijvoorbeeld resultaten van -49 tot +2. 
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gezondheid het zwaarste doorweegt – en die dus meer de constante daling in 

luchtpollutie volgt.  

 

Herinner dat de analyse van de verschillende subindicatoren aantoonde dat voor de 

meeste impacts het jaar 2009 beter scoorde dan het jaar 2000. Dit is ook het geval voor 

alle weergegeven combinaties van de MITRANS indicator.  

 

Gegeven dit algemeen beeld, focussen we in de volgende paragrafen op slechts één 

element (bijvoorbeeld de weging) – terwijl de andere elementen (in het voorbeeld dus 

normalisatie en aggregatie) constant worden gehouden.  

 

6.1.1 Sensitiviteit normalisatie 
Om het effect van de normalisatie te analyseren beschouwen we a1 omdat de andere 

aggregatiemethodes niet met elke vorm van normalisatie overweg kunnen. Figuur 30 

toont het resultaat voor alle mogelijke wegingen en normalisaties voor aggregatie 1 

(gewogen rekenkundig gemiddelde) 

 

Figuur 30: Sensitiviteit normalisatie – alle weging en – a1
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Hoewel de exacte positie van de lijnen natuurlijk verschilt voor de andere wegingen, 

veranderen de conclusies wat betreft de normalisatie niet. Daarom focussen we ons in de 

grafiek hieronder op weging 1. 

 

Figuur 31: Sensitiviteit normalisatie voor w1a1

 
 

 

Voor elke normalisatie geldt dat we een dalende trend zien tussen 2000 en 2009. Merk op 

dat n3 en n4 gelijk lopen, al is het op een ander niveau. Beide zijn natuurlijk de 

normalisaties ten opzichte van het jaar 2000. De exacte vorm van deze normalisatie heeft 

dus geen invloed op het uiteindelijke verloop. Qua interpretatie is n4 waarschijnlijk wel 

eenvoudiger omdat bij n3 geldt dat negatieve waardes beter zijn. De normalisaties die 

gebruik maken van de variatie binnen de indicatoren hebben een iets gevarieerder 

verloop, waarbij de standaardisatie (n1) het meest volatiel is. Deze twee methodes 

worden meer beïnvloed door de extremen in de datareeks. De minimax methode (n2) is 

hier iets minder door beïnvloed omdat de genormaliseerde indicatoren daar binnen het 

(0,1) interval gezet worden. Beide methodes hebben wel als nadeel dat als er een jaarreeks 

wordt toegevoegd (bijvoorbeeld het jaar 2010), de hele reeks herberekend dient te 

worden. Als we abstractie maken van de variabiliteit dan zien we dat, gegeven de weging 

en gegeven de aggregatiemethode, de normalisatie geen invloed heeft op de rangorde van 

de verschillende jaren.  

 

6.1.2 Sensitiviteit gewichten 
Om de sensitiviteit van de gewichten te bepalen, analyseren we in eerste instantie de 

grafieken. Vervolgens gaan we dieper in op de gevoeligheid door gebruik te maken van 

de MCA-analyse.  
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Onderstaande grafieken tonen de invloed van de verandering in gewichten bij 

gelijkblijvende normalisatie en aggregatie. Bij het rekenkundig gemiddelde (a1) zien we 

dat de waardes met weging 3 in 2000 hoger liggen dan de andere wegingen, maar dat 

deze relatie omkeert in 2009. Weging 3 is bij normalisatie 1 een uitzondering in de zin dat 

ze veel sterker daalt dan de andere wegingen. Bij deze weging worden de 

gezondheidseffecten (luchtvervuiling en hinder) zwaarder gewogen dan bij de andere 

wegingen. De impact van luchtvervuiling kent een daling over heel de periode, net als de 

indicatoren geluid en geur. Licht is constant gebleven. In 2009 zien we een sterke daling 

voor alle wegingen – al is deze het meest uitgesproken voor w5. Bij deze weging gaat het 

grootste gewicht naar de broeikasgassen – die een sterke daling kennen in 2009. 

 

We zien een heel gelijkaardig beeld bij normalisatie 2. Het effect van het gewicht is hier 

dus niet verbonden met de normalisatiemethode. De weging zelf heeft wel een invloed 

op de rangorde van de jaren. 2008 scoort bijvoorbeeld beter dan 2007 bij weging n1w3a1, 

maar niet bij de andere wegingen. 2008 is dan ook een jaar waarin alle impacts stijgen, 

met uitzondering van geluid, luchtvervuiling en kredieten. Geluid en luchtvervuiling 

krijgen bij w3 een relatief hoog gewicht. 

 
Figuur 32: Invloed gewichten bij n1a1 en n2a1 

 
 

 

De MITRANS indicator genormaliseerd ten opzichte van 2000 (n4) en berekend aan het 

geometrisch gemiddelde (a2) geeft een iets ander verloop (Figuur 33). De waardes zijn 

iets meer geconcentreerd. Er is wel weer een duidelijke invloed van de gewichten op de 

rangorde van de jaren. 

 

Doordat de indicator voor banden gelijk wordt aan nul, wordt deze aggregatiemethode 

onbruikbaar in 2005. Door de nulwaardes kan de MITRANS indicator niet met a2 

berekend worden voor de andere normalisaties. 
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Figuur 33: Invloed gewichten bij n4a2 

 
 

Bij aggregatie aan het harmonisch gemiddelde (a3) krijgen we enkel zinvolle resultaten bij 

normalisatie 4. Onderstaande figuur toont de effecten van een verschillende weging. Bij 

vergelijking met Figuur 33 blijkt dat de gewichten een ander effect kunnen hebben 

naargelang de aggregatie en gelijkblijvende normalisatie. Zo scoort de MITRANS 

indicator bij w2a3 (gelijke weging op subindicatorniveau) in 2009 het beste vergeleken 

met de andere wegingen, en is dit niet het geval bij w2a2. Binnen een zelfde weging en 

normalisatie is de rangorde van de jaren wel onafhankelijk van de aggregatiemethode.  

 

Figuur 34: Invloed gewichten bij n4a3
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De verschillende wegingen zijn ook in de MCA-analyse ingevoerd. Deze analyses zijn 

gebaseerd op dezelfde elf subindicatoren als hierboven reeds beschreven zijn. 

 

De eerste grafiek toont telkens de relatieve ‘net flow’ of voorkeurscore voor elk van de 

jaren (‘welk jaar vertoont het beste profiel op basis van de beschouwde criteria en 

weging?’). Het gaat voor de duidelijkheid niet om de waarde van de geaggregeerde 

indicator, maar veeleer een relatieve score die de mate uitdrukt waarmee een alternatief 

(hier: een jaar) beter of slechter scoort in vergelijking met de andere jaren. Deze net flow 

is een indicatie van voorkeur, waarbij rekening gehouden wordt met alle beschouwde 

(sub)indicatoren.  

 

De tweede grafiek toont telkens het overeenkomstig GAIA-vlak. Het gaat om een 2-

dimensionale projectie van zowel jaren als subindicatoren, waarbij deze elementen die 

een gelijkenis met elkaar vertonen bij elkaar weergegeven worden. Voor een uitgebreidere 

leeswijzer wordt verwezen naar Sectie 1.3. In dit GAIA-diagram wordt het zwaartepunt 

waar de voorkeur ligt (het ‘beste’ jaar rekening houdend met alle beschouwde indicatoren 

en hun respectievelijke wegingen) weergegeven met een rode bol. Bij het lezen van deze 

GAIA-diagrammen moet rekening gehouden worden met het gegeven dat een projectie 

van een k-dimensioneel probleem naar een 2 dimensionele grafiek gepaard gaat met 

informatieverlies, in dit geval ca. 20% van de informatie. 

 

In wat volgt worden deze grafieken voor 5 wegingsscenario’s gegeven. Het ‘probleem’, 

i.e. de waarden voor elke subindicator en voor elk jaar, blijft telkens ongewijzigd. Dit 

houdt in dat ook de GAIA-diagrammen niet wijzigen: enkel het zwaartepunt van de 

voorkeur verschuift bij een wijziging aan de weging. Dit komt eveneens tot uiting in de 

Promethee II grafieken die de net flow weergeven. De onderliggende dataset verandert 

niet, enkel de mate waarin we bepaalde effectengroepen of indicatoren laten doorwegen 

in de oefening. Merk op dat binnen de MCA analyse de normalisatie intrinsiek vervat zit 

in de berekening van de net flows. Er gebeurt hier geen aggregatie. 
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Figuur 35: Weging 1: gelijk op niveau van de effect en (elke effectengroep 20%) – Promethee II 
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Figuur 36: Weging 1: gelijk op niveau van de effect en (elke effectengroep 20%) – GAIA vlak 40 

 
 

Het ‘basisscenario’: We zien in de Promethee II-grafiek onmiskenbaar een globale 

verbeterende trend naar latere jaren toe, maar er is redelijk wat fluctuatie.  

 

 

                                                
40 In deze figuren is “Delta” de benadering voor de mate waarin de 2-dimensionale voorstelling van het 

probleem representatief is ten opzichte van het n-dimensionale totaal (hoge waarden betekenen een goede 

representativiteit). De 'verloren' procenten bevatten informatie die niet weergegeven is in de figuur. De 

“Zoom” is de zoomfactor van de indicatoren (om de spreiding van de lijnen zo goed mogelijk zichtbaar te 

maken wordt ingezoomd op deze lijnen, de factor geeft aan hoeveel er is ingezoomd). 
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Figuur 37: Weging 2: gelijk op niveau van de indica toren (elke indicator 9,1%) 41 – Promethee II 

 
 
Figuur 38 Weging 2: gelijk op niveau van de indicat oren (elke indicator 9,1%) 42 –GAIA vlak 

 

                                                
41 Merk op dat de voorkeursrichting niet altijd overeenkomt met de jaren. Zie bijvoorbeeld het jaar 2002. 

Dit komt omdat de Gaia-diagrammen steeds maar een deel van de werkelijke variatie tonen (in dit geval 

ongeveer 81%). Er is dus geen één op één overeenkomst met de Promethee II-grafieken.  
42 Merk op dat de voorkeursrichting niet altijd overeenkomt met de jaren. Zie bijvoorbeeld het jaar 2002. 

Dit komt omdat de Gaia-diagrammen steeds maar een deel van de werkelijke variatie tonen (in dit geval 

ongeveer 81%). Er is dus geen één op één overeenkomst met de Promethee II-grafieken.  
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Wanneer we elke individuele subindicator even zwaar laten doorwegen, worden de 

fluctuaties meer uitgesproken. Dit is onder meer te danken aan het zwaarder doorwegen 

van subindicatoren als licht, geluid en strooizout, die een wat grilliger verloop kennen.  

 
Figuur 39: Weging 3: Hinder en luchtvervuiling elk 35%, andere effectgroepen elk 10%- 
Promethee II 

 



 

Meten van de milieu-impact van transport in Vlaanderen – Eindrapport 
98

Figuur 40: Weging 3: Hinder en luchtvervuiling elk 35%, andere effectgroepen elk 10%-GAIA vlak 

 
Wordt het zwaartepunt op de effectgroepen ‘hinder’ en ‘luchtvervuiling’ gelegd (binnen 

de effectgroepen is de verdeling van de weging zoals in de uiteindelijke MITRANS 

indicator, m.a.w. binnen de effectgroep ‘hinder’ weegt ‘geluid’ zwaarder door dan ‘licht’ 

en ‘geur’), geven de net flows een relatief eenduidige chronologische verbetering weer.   

 

Figuur 41: Weging 4: biodiversiteit en luchtvervuil ing elk 35%, andere effectgroepen elk 10%- 
Promethee II 

 



 

Meten van de milieu-impact van transport in Vlaanderen – Eindrapport 
99

Figuur 42: Weging 4: biodiversiteit en luchtvervuil ing elk 35%, andere effectgroepen elk 10%-
GAIA vlak 

 
De effectgroep ‘biodiversiteit’ introduceert een wat grilliger verloop in het eindresultaat. 
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Figuur 43 : Weging 5: Materialen en broeikasgassen elk 35%, and ere effectgroepen elk 10%- 
Promethee II 

 
 

Figuur 44: Weging 5: Materialen en broeikasgassen e lk 35%, andere effectgroepen elk 10%- GAIA 
vlak 
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Ook bij het sterk laten doorwegen van de effectgroepen ‘materialen’ en ‘broeikasgassen’ 

vertoont de indicator een sterk fluctuerend gedrag.  

 

Beschouwen we de verspreiding van subindicatoren in het GAIA vlak, zijn er net als in 

hoofdstuk 2 grosso modo drie clusters te herkennen: 

• Banden, versnippering en ruimtebeslag 

• Broeikasgassen, kredieten, luchtvervuiling en geluid 

• Strooizout, licht en geur 

‘Verkochte voertuigen’ wordt geïsoleerd geprojecteerd en vertoont dus nog een ander 

patroon.  

 

Het bevoordelen van criteria door weging binnen elk van deze clusters zal leiden tot 

verschuivingen van de evaluatie van jaren. Wordt daarentegen een weging zo gekozen dat 

het zwaartepunt verdeeld wordt over deze clusters, zal het resultaat minder uitgesproken 

wijzigen. Een gelijke weging op het niveau van de effectengroepen (w1) ‘bevoordeelt’ 

indirect de indicatoren luchtvervuiling en broeikasgassen omdat deze individuele 

subcriteria elk 1/5 van het totale gewicht vertegenwoordigen. Dit blijkt onder meer uit 

een verschuiving van de voorkeur richting latere jaren voor het eerste wegingsscenario. 

Het is voor deze jaren dat zowel luchtvervuiling als broeikasgassen lager, en dus beter, 

zijn. 

 

In onderstaande figuren zijn de spinnenwebgrafieken weergegeven waarin de vergelijking 

gemaakt wordt van de netflows van de individuele indicatoren tussen 2000 en 2008. 

Hieruit blijkt dat de indicatoren een zeer uiteenlopend profiel kunnen schetsen voor 

verschillende jaren, wat erop wijst dat er aanzienlijke variatie zit in de subindicatoren, en 

dat deze niet afhankelijk zijn van elkaar. Dit is belangrijk gezien een grote mate van 

afhankelijkheid kan wijzen op correlaties tussen de subindicatoren. 
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Figuur 45: Spinnenweb 2000 versus 2008 
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Figuur 46: Spinnenweb 2004 versus 2008 

 
 

6.1.3 Sensitiviteit aggregatie 
Om de sensitiviteit van de aggregatiemethode na te gaan, focussen we op n4 omdat we 

voor deze normalisatie voor alle aggregatiemethodes waardes hebben. Figuur 47 toont 

het resultaat voor w1. Uit deze figuur blijkt dat de aggregatiemethode wel een invloed 

heeft op de absolute verschillen, maar de rangorde van de jaren niet wijzigt. 
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Figuur 47: invloed gewichten bij n4w1 

 
 

 

6.2 De MITRANS indicator 
We hebben ervoor geopteerd om de MITRANS indicator voor te stellen aan de hand van 

een diagram, waarin zowel de geaggregeerde indicator als de gebruikte (sub)indicatoren, 

hun respectievelijk genormaliseerde score en weging, worden weergegeven. Dit laat toe 

het globale cijfer in één oogopslag te interpreteren. Het diagram laat zich als volgt lezen: 

 

Figuur 48: Opbouw figuur MITRANS indicator 

 
* De lichtgrijze cirkel geeft de waarde van de indicatoren in het jaar 2000 weer.  



 

Meten van de milieu-impact van transport in Vlaanderen – Eindrapport 
105

* “Verkochte voertuigen” staat voor nieuw verkochte voertuigen 

*  “Luchtvervuiling” staat voor de gemonetariseerde emissies 

 

We hebben gekozen voor de combinatie n4w1a1 om de volgende redenen: 

- Normalisatie ten opzichte van het jaar 2000 gegeven de doelstelling om de 

evolutie over de tijd weer te geven en omdat hierdoor de indicatoren niet elk jaar 

opnieuw herrekend dienen te worden. Merk op dat normalisatie 3 en 4 hetzelfde 

beeld geven. Wij hebben geopteerd voor normalisatie 4 (n4) om zo negatieve 

waardes en mogelijke misinterpretaties te vermijden. Om de leesbaarheid te 

verhogen, is de indicator herschaald door alle resultaten te vermenigvuldigen met 

100. Dit heeft verder geen effect op het verloop van de indicator zelf. Dit wil 

zeggen dat de MITRANS indicator waarde honderd heeft in het jaar 2000. Cijfers 

kleiner dan honderd wijzen op een verbetering ten opzichte van het jaar 2000, 

cijfers groter dan honderd op een verslechtering.  

- Weging op basis van een gelijk gewicht voor de verschillende effectgroepen (w1) 

omdat dit het meeste overeenkomt met de idee dat elke effectgroep een gelijk 

belang heeft en dat het niet zo is dat de MITRANS sterk kan verbeteren indien 

het beleid slechts inspeelt op één enkel effect. Keuze van de weging heeft wel een 

duidelijke invloed op het uiteindelijk resultaat. 

- Aggregatie op basis van het gewogen rekenkundig gemiddelde (a1) omdat deze 

methode het eenvoudigste is en met meer normalisaties kan omgaan. Uit 

testberekeningen bleek deze methode ook relatief stabiel.  

 

Figuur 49: De MITRANS indicator (2000-2009, Vlaande ren) 
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Bron: Berekeningen TML en Ecorem. 

 

Wanneer we enkel de indicator zelf uitzetten op een grafiek verkrijgen we volgend beeld.  

 
Figuur 50: De MITRANS indicator: evolutie 2000-2009  

 
Bron: Berekeningen TML en Ecorem 
 
De MITRANS indicator is berekend ten opzichte van het jaar 2000. De MITRANS 

indicator is gelijk aan honderd voor het jaar 2000. Een cijfer groter dan honderd betekent 

een verslechtering ten opzichte van het jaar 2000, terwijl een cijfer kleiner dan honderd 

op een verbetering ten opzichte van het jaar 2000 wijst. Over het algemeen zien we voor 

de beschouwde periode 2000 - 2009 een daling van de impact van transport en zijn 

infrastructuur op milieu en natuur.  
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De sterkste daling doet zich voor in de periode 2000 - 2001 en 2008 - 2009. De daling 

tussen 2000 en 2001 is vooral toe te schrijven aan een daling in de ingezamelde banden43, 

stijging van krediet ontsnippering en een daling in strooizout. Enkel de indicator 

versnippering stijgt in die periode. De daling tussen 2008 en 2009 komt voornamelijk 

voort uit de daling in de indicatoren voor materiaalgebruik en de daling voor 

luchtpolluenten en CO2; en dit ondanks een zeer sterke stijging voor de indicator 

strooizout (+45% tussen 2008 en 2009). Tussen 2006 en 2008 zien we dan weer een 

stijging van de MITRANS indicator. In die periode stijgen de subindicatoren voor hinder 

(behalve voor geluid) en banden en zien we een zeer sterke stijging in het gebruik van 

strooizout. De indicator voor de uitstoot van broeikasgassen blijft constant, terwijl de 

uitstoot van luchtpolluenten licht daalt en er ook een stijging is van “krediet 

ontsnippering”. Algemeen is er een daling van de hinder, de impact van luchtpollutie, 

broeikasgassen en materiaalgebruik tussen 2000 en 2009. Wat betreft biodiversiteit en 

habitat zien we wel een verslechtering van alle subindicatoren behalve van de indicator 

“krediet ontsnippering”, die door zijn cumulatief karakter enkel kan stijgen of constant 

blijven. 

 

                                                
43 De daling voor de indicator “ingezamelde banden” is wel deels te wijten aan het feit dat de inzamelplicht 

van start ging in 2000, waardoor de cijfers voor 2000 een inhaalbeweging bevatten en dus hoger zijn dan in 

de komende jaren.  
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7 Besluit 
Dit rapport is het eindrapport van het project “Meten van de milieu-impact van transport 

in Vlaanderen” uitgevoerd door TML en ECOREM in opdracht van de Vlaamse 

overheid – Departement LNE.  

 

Binnen dit project werd de MITRANS indicator ontwikkeld. De ontwikkeling van deze 

indicator kadert in het plan Vlaanderen In Actie, Pact 2020: Een nieuw toekomstpact 

voor Vlaanderen 2020. Een van de doelstellingen van de doelstellingen binnen dit PACT 

2020 is het beperken van de milieu-impact van het goederen- en personenvervoer. De 

MITRANS indicator geeft juist deze globale impact van transport(infrastructuur) op 

mens en milieu weer.  

 

Om tot de MITRANS indicator te komen, werden volgende stappen doorlopen: 

A. Overzicht beschikbare indicatoren 

B. Definitie van het concept voor een indicator “milieu-impact van 

transport(infrastructuur)” 

C. Evaluatie van bestaande indicatoren in het licht van de conceptdefinitie 

D. Methodes voor aggregatie 

E. Berekening van de indicator 

 

In taak A werd een overzicht gemaakt van beschikbare samengestelde indicatoren 

verbonden met milieu en van individuele indicatoren. Bij de individuele indicatoren lag 

de nadruk op Vlaamse en Belgische indicatoren. De belangrijkste bevindingen zijn: 

- Er zijn weinig samengestelde indicatoren beschikbaar. 

- De meeste milieu-indicatoren zijn gelinkt aan het gebruik van de 

transportinfrastructuur en minder aan het bestaan van de infrastructuur op zich. 

- Er is het meeste informatie beschikbaar over het wegverkeer, gevolgd door spoor 

en binnenvaart. 

- De meeste milieu-indicatoren zijn gelinkt aan de gevolgen voor de mens. 

- Voor sommige impacts en indicatoren is er meer onderzoek nodig. Voorbeelden 

hiervan zijn versnippering, materiaalgebruik, natuur en indirecte emissies.  

Aan de hand van een eerste analyse van de data en de MCA analyse werd in taak B 

besloten tot volgend concept:  

- Focus op de impact van de milieueffecten van transport en zijn infrastructuur 

- Focus op de evolutie van de milieueffecten 

- Alle transportmodi, behalve ‘langzaam verkeer’ (voetgangers en fietsers) worden 

meegenomen in de analyse 

- Er wordt geen onderscheid gemaakt naar modi omdat we de globale evolutie 

willen meenemen 
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- Effecten: impact van luchtvervuiling, klimaatsverandering, hinder (geluid, geur, 

licht), biodiversiteit en habitat (versnippering, ruimtebeslag, verzilting) en 

materiaalgebruik (afval/materiaal). 

 

In taak C werd een evaluatie gemaakt van de beschikbare indicatoren in het licht van dit 

concept om zo tot een keuze te komen voor de subindicatoren voor de verschillende 

effectgroepen waaruit de MITRANS indicator bestaat. De MITRANS indicator werd 

opgebouwd uit vijf effectengroepen en elf subindicatoren. Figuur 51 toont deze opbouw.  

 

Figuur 51: Opbouw MITRANS indicator 

 
 

In taak D beschouwden we de volgende stappen om te komen tot een geaggregeerde 

indicator: normalisatie, weging en aggregatie. Verschillende methodes voor deze drie 

elementen werden voorgesteld en geanalyseerd.  

 

In taak E ten slotte werd de MITRANS indicator berekend voor de verschillende 

mogelijke combinaties van normalisatie, weging en aggregatie. Op basis van het concept 

en de sensitiviteitsanalyse werd gekozen voor: 

- Normalisatie ten opzichte van het jaar 2000 gegeven de doelstelling om de 

evolutie over de tijd weer te geven en omdat hierdoor de indicatoren niet elk jaar 

opnieuw herrekend dienen te worden. 
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- Weging op basis van een gelijk gewicht (elk 20%) voor de verschillende 

effectgroepen omdat dit past binnen het kader van een globale indicator, waarbij 

elke impact evenveel gewicht krijgt. 

- Aggregatie op basis van het gewogen rekenkundig gemiddelde omdat deze het 

eenvoudigst is en het minst gevoelig is voor het opnemen van bepaalde waardes 

(zoals nulwaardes) 

We hebben ervoor geopteerd om de MITRANS indicator voor te stellen aan de hand van 

een diagram, waarin zowel de geaggregeerde indicator als de gebruikte (sub)indicatoren, 

hun respectievelijk genormaliseerde score en weging, worden weergegeven. Dit laat toe 

het globale cijfer in één oogopslag te interpreteren. De diagrammen zelf laten zich als 

volgt lezen: 

 

Figuur 52: Opbouw MITRANS indicator 

 
* De lichtgrijze cirkel geeft de waarde van de indicatoren in het jaar 2000 weer.  

* “Verkochte voertuigen” staat voor nieuw verkochte voertuigen 

*  “Luchtvervuiling” staat voor de gemonetariseerde emissies 

 

Het resultaat van deze berekening wordt weergegeven in onderstaande figuur. 
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Figuur 53: De MITRANS indicator voor de jaren 2001,  2005 en 2009 
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Bron: Berekeningen TML en Ecorem 

 

Wanneer we enkel de indicator zelf uitzetten op een grafiek verkrijgen we volgend beeld.  

 
Figuur 54: De MITRANS indicator: evolutie 2000-2009  
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Bron: Berekeningen TML en Ecorem 

 

De MITRANS indicator is berekend ten opzichte van het jaar 2000. De MITRANS 

indicator is gelijk aan honderd voor het jaar 2000. Een cijfer groter dan honderd betekent 

een verslechtering ten opzichte van het jaar 2000, terwijl een cijfer kleiner dan honderd 

wijst op een verbetering ten opzichte van het jaar 2000. Over het algemeen zien we voor 

de beschouwde periode 2000-2009 een daling van de impact van transport en zijn 

infrastructuur op milieu en natuur. De MITRANS indicator geeft voor het beschouwde 

decennium dus een verbetering weer. In het GAIA diagram is duidelijk te zien welke 

subindicatoren hier voornamelijk verantwoordelijk voor zijn, i.e. deze die zich min of 

meer horizontaal richten, waarbij de subindicatoren die zich naar rechts uitstrekken deze 

chronologische verbetering het meest prominent weerspiegelen:  ‘emissies broeikasgasen, 

‘emissies luchtpolluenten - gemonetariseerd’, ‘krediet ontsnippering’, ‘geluidshinder’, ‘’. 

Loodrecht op de chronologische richting zit een aanzienlijke hoeveelheid variatie, 

geïntroduceerd in de indicator door subindicatoren als ‘nieuw verkochte voertuigen’, 

‘lichthinder’, ‘geurhinder’, ‘ton strooizout’. 

  

De sterkste daling doet zicht voor tussen 2000-2001 en 2008-2009. De daling tussen 

2000 en 2001 is vooral toe te schrijven aan een daling in de ingezamelde banden44, 

stijging van de kredieten en een daling in strooizout. Enkel de indicator versnippering 

stijgt in die periode. De daling tussen 2008 en 2009 komt voornamelijk voort uit de 

daling in de indicatoren voor materiaalgebruik,  luchtvervuiling en klimaatverandering ; 

en dit ondanks een zeer sterke stijging voor de indicator ‘ton strooizout’ (+45% tussen 

2008 en 2009). Tussen 2006 en 2008 zien we dan weer een stijging van de MITRANS 

indicator. In die periode stijgen de subindicatoren voor hinder (behalve voor 

geluidshinder) en ‘banden’ en zien we een zeer sterke stijging in het gebruik van 

strooizout. De indicator voor de uitstoot van broeikasgassen blijft constant, terwijl de 

uitstoot van luchtpolluenten licht daalt en er ook een stijging is van “krediet 

ontsnippering”.  

 

Algemeen is er een daling van de hinder, de impact van luchtpollutie, klimaatverandering 

en materiaalgebruik tussen 2000 en 2009. Wat betreft ‘biodiversiteit en habitat’ zien we 

wel een verslechtering van alle subindicatoren behalve van de indicator “krediet 

ontsnippering”. 

 

 

 

 

                                                
44 De daling voor de indicator “ingezamelde banden” is wel deels te wijten aan het feit dat de inzamelplicht 

van start ging in 2000, waardoor de cijfers voor 2000 een inhaalbeweging bevatten en dus hoger zijn dan in 

de komende jaren.  
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Websites: 
EEA website: indicators and fact sheets about Europe’s environment: 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators#c7=all&c5=&c0=10&b_start=0  

Ecoscore: http://www.ecoscore.be/  

EPI website: http://epi.yale.edu  

Fiche % Bevolking blootgesteld aan wegverkeersgeluid: 
http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/5112.htm 

 

INBO 

http://www.natuurindicatoren.be/indicatorenportal.cgi?detail=655&id_structuur=56  

IRCEL website: luchtkwaliteit: 

http://www.irceline.be/~celinair/dutch/homenrl_nojava.html  

LNE website: hinder en risico’s: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos 

LNE website: SLO: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/milieuhinder-en-

klachten/slo  

Milieu- en natuurverkenning www.natuurverkenning.be  

MIRA indicatoren website: feiten en cijfers: 

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/  

Recytyre, jaarverslag 2001 tot en met 2010:  http://www.recytyre.be/nl/over-

recytyre/facts--figures  

Transportdatabanken FOD Mobiliteit en Planbureau: http://www.nemesis-

model.net/databases/database_det.php?lang=nl&TM=27&IS=60&DB=TRANSP&ID=

14  

http://appsrv.sadl.kuleuven.be:8080/geonetwork/srv/nl/main.home 

Project CLEVER: Clean vehicle research: LCA and policy measures. Onderzoek naar 

milieuvriendelijke voertuigen: LCA (Levenscyclus Analyse) en beleidsmaatregelen (Fase 1 

en Fase 2). 

www.dierenonderdewielen.be 

http://www.emis.vito.be/lichthinder-algemeen-vlaanderen 
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www.lichthinder.be  

www.tremove.org 

End of Life vehicles – EU: http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm 

http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages.excel.aspx  

 

http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/natuurbeleid/dossier-bermen_1912.aspx  

Verzurende emissies: http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/MIRA-

T/milieuthemas/verzuring/verzurende-depositie/potentieel-verzurende-depositie/ 

http://www.wegenenverkeer.be/natuur-en-infrastructuur/ecologisch-bermbeheer.html 

http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_VLA_GEB_Natuurreservaten  
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Bijlage 1: Indicatoren voor natuur 
 

Indicatoren zouden bij voorkeur de impact van transport op de natuur moeten kunnen 

meten.  Een dergelijke impactindicator zou bijvoorbeeld het aantal doodgereden dieren 

kunnen zijn. Dit is in principe meetbaar en is duidelijk het effect van transport.  

 

Er zijn echter weinig direct meetbare impactindicatoren voor natuur denkbaar en/of 

beschikbaar die duidelijk toe te schrijven zijn aan transport zijn denkbaar.  Daarom wordt 

de impact van transport op de natuur vaak bepaald door gebruik te maken van 

indicatoren die de druk op de natuur of de toestand in de natuur meten en deze worden 

vervolgens gelinkt aan een impact op basis van theoretische of empirische modellen. Op 

die manier kunnen pressure of state indicatoren omgezet worden in effecten op natuur 

en dus een impactindicator zijn.  

 

De pressure of state indicatoren die we hiervoor kunnen gebruiken zijn bovendien vaak 

dezelfde als deze die we gebruiken om de impact op mens en maatschappij van transport 

te bepalen. We kennen bijvoorbeeld niet de effectieve ziektegevallen te wijten aan NOX 

in de lucht, maar we meten wel de NOX -concentraties aanwezig in de lucht en de NOX-

emissies van transport, waardoor we op basis van risicobeoordeling en statistieken een 

uitspraak kunnen doen over de verminderde levensduur van mensen door NOX-

vervuiling. 

 

Voor natuurimpact kan dezelfde methodiek gevolgd worden.  Dit werd bijvoorbeeld 

weergegeven in het rapport “Mobiliteit en effecten op natuur “ Werkdocument 2003/10, 

Alterra Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, 2003 : 

Verstoring door met name geluid en visuele stimuli   

Voor broedvogels is aangetoond dat dichtheden in de nabijheid van auto- en 

spoorwegen aanzienlijk kunnen zijn verlaagd. Effectafstanden reiken tot meer 

dan 1000 meter (Reijnen et. al 1995, 1996, 1997; Tulp et al. 2002; Foppen et al. 

2002). Geluid bleek het effect het beste te verklaren. Er zijn ook aanwijzingen 

dat geluid de meest bepalende factor is. In open gebieden is een belangrijke rol 

van visuele stimuli echter niet uit te sluiten. Vergelijkbare effecten voor overige 

faunagroepen zijn in Nederland waarschijnlijk niet te verwachten (Reijnen en 

Foppen 2001; Nieuwenhuizen & van Apeldoorn 1995). 

De relatie tussen wegverkeer en dichtheid van broedvogels in bos en open 

weidegebied is uitgebreid beschreven en onderzocht door Reijnen et al. (1995, 

1996, 1997). Het onderzoek laat zien dat een verlaagde dichtheid van broedvogels 

een algemeen verschijnsel is. Bij 29 van de 41 soorten in bos en bij 8 van de 12 

soorten in open weidegebied werd een effect vastgesteld. De grootte van het 

effect is bepaald door het verband na te gaan tussen geluidbelasting door 

verkeer (als een maat voor de verkeersbelasting) en de dichtheid van 
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soorten. Het geluidsniveau waarboven een effect optreedt, wordt drempelwaarde 

genoemde. Uit de helling van de curve is de relatieve afname van de 

dichtheid af te leiden. 

 

 
 

Deze informatie is echter alleen beschikbaar voor bos en open weidegebied. 

Daarom zijn andere open biotopen gelijk gesteld aan open weidegebieden en 

andere gesloten biotopen aan bos. Met behulp van het verband tussen 

verkeersgeluid en dichtheid van broedvogels is de breedte van de zone langs de 

weg te bepalen waar een verlaagde dichtheid optreedt en de relatieve afname van 

de dichtheid. Voor het bepalen van de breedte van de verstoorde zone wordt bij 

voorkeur volgende methode gebruikt: bepaling van de geluidscontour die gelijk is 

aan de drempelwaarde met beschikbare Gisapplicaties.  

 

� door kennis van de toestand over geluidsniveaus in de buurt van 

transportinfrastructuur, kan bijgevolg de impact op de aanwezigheid van broedvogels 

bepaald worden zonder zelf overal de populaties broedvogels te gaan tellen in de buurt 

van transportinfrastructuur. 

 

Jammer genoeg zijn maar een beperkt aantal druk/toestand – effect relaties duidelijk 

gekend voor natuur (en zelfs voor mens en maatschappij). Daarom kan het toch zinvol 

zijn om zich in eerste instantie te concentreren op indicatoren die de toestand te wijten 

aan transport of de druk van transport meten. Bovendien zal overheidsbeleid vaak op dit 

niveau inwerken. Denken we maar aan het opleggen van euro V normen voor 

vrachtwagens, het stimuleren van openbaar vervoer of het uitschakelen van 

wegverlichting tussen bepaalde uren.   
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Druk/toestand van transport op natuur 

 
Schematische weergave van de belangrijkste ecologische effecten van wegen: 

fragmentatie van habitats door barrièrewerking en vermijding door dieren, verlies door 

mortaliteit en verhoogde predatie, verstoring door vervuiling, overlast en randeffecten, en 

de geleidende functie, ook wel corridorfunctie genoemd. De zwarte pijlen geven directe, 

‘harde’ effecten weer, de grijze pijlen staan voor meer diffuse effecten (Seiler 2001, vrij 

naar Van der Zande et al. 1980) 

 
 

Verstoringseffecten en hun ruimtelijke spreiding ten opzichte van de weg liggen aan de 

basis van de invloedssfeer van deze weg. De afstand waarop deze effecten werken is 

afhankelijk van de eigenschappen van de weg zelf, maar ook van de landschappelijke 

context van de weg (topografie, windrichting, vegetatie). De invloedssfeer zelf is 

doorgaans enkele honderden meters breed in beide richtingen (Seiler 2001, vrij naar 

Forman et al. 1997). 
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Net zoals bij de impact op mensen kunnen we ervan uitgaan dat een vermindering van 

bv. emissies een positieve impact heeft op de natuur. Ook al is dit niet steeds eenduidig 

vast te stellen. Bijvoorbeeld wat betreft lichthinder, stellen we vast dat bepaalde soorten 

eigenaardig gedrag vertonen in de buurt van verlichting of dat broedseizoenen verstoord 

kunnen geraken door overmatige verlichting; anderzijds zijn ook soorten die gebruik 

maken van nachtverlichting ter bescherming tegen nachtpredatoren. Globaal genomen 

kunnen we echter stellen dat een zo natuurlijk mogelijke toestand nagestreefd dient te 

worden en bijgevolg overmatige verlichting  ’s nachts een afwijking hiervan is. 

Indicatoren die de verlichting weergegeven ’s nacht (vb. hemelgloed langsheen de 

transportassen of elektriciteitsgebruik voor transportverlichting) kunnen hiervoor dan 

gebruikt worden. 

 

Om het belang van een bepaalde druk/toestand weer te geven en dus ook de impact, 

kunnen indicatoren op een verschillende manier doorwegen op finale conclusies. Als 

bijvoorbeeld ozonvorming een grotere negatieve impact heeft op fauna en flora dan 

geluidsemissies, dan kan men een groter gewicht geven aan de reductie van 

ozonvormende precursoren i.p.v. van geluidsemissiereducties.   
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Bijlage 2: Taak A – Beschikbare indicatoren voor Vl aanderen 
 

In wat volgt, lijsten we de onderzochte bronnen op. Hierbij gaat het vooral over welke 

rapporten en websites geanalyseerd werden en eventuele algemene opmerkingen hierbij. 

De indicatoren zelf en hun kenmerken zijn terug te vinden in de tabellen na de oplijsting 

van de bronnen.   

 

 

MIRA/VMM 

o MIRA T 2007, 2008 en 2010. Merk op dat een deel van de indicatoren die 

hierin zijn opgenomen, ook worden weergegeven in het 

Achtergronddocument Transport 

o MIRA 2010/10 Onderzoeksrapport: Externe kosten van transport 

o MIRA 2010/06 Onderzoeksrapport: Geluidsniveaus veroorzaakt door 

wegverkeer in Vlaanderen 

o MIRA 2010/08 Onderzoeksrapport: Berekening van de ecologische 

voetafdruk van consumptieactiviteiten in Vlaanderen met behulp van het 

Vlaamse input-outputmodel 

o MIRA 2006/05: Geurhinder door verkeer 

o MIRA indicatoren website 

o VMM: Informatie over het aandeel van transport voor diverse 

milieuthema’s. Veranderingen hangen niet alleen af van transportbeleid, 

maar ook van het beleid voor de andere sectoren 

- Milieu- en natuurverkenning website 

- SERV 

o Deel van de beschikbare informatie is niet opgenomen in de Excel tabel 

omdat niet meer of betere informatie gegeven wordt dan door andere 

bronnen.  

o SERV-omgevingsanalyse 2009 

o SERV duurzaamheidsmonitor 

- Transportdatabanken FOD Mobiliteit en Planbureau 

o Enkel die indicatoren die mogelijk relevant zijn voor het opstellen van de 

MITRANS indicator zijn opgenomen in de lijst. Nadeel van deze 

databank is dat veel gegevens enkel op nationaal niveau beschikbaar zijn.  

- EEA website 

o Indicatoren die met transport te maken hebben, onder andere TERM 

indicatoren 

o Meeste indicatoren zijn op EU niveau, soms is een opsplitsing naar 

landniveau mogelijk 

- LNE website 

o Verwijst voor emissies naar de VMM/MIRA website 
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o Verwijst voor concentraties naar IRCEL (zie verder) 

o Informatie over geluid, geur, licht en stiltegebieden (zie ook SLO) 

- INBO website en prioriteitenatlas 

- IRCEL website 

o Ook dagelijkse informatie 

o Ook informatie over Europese normen 

o Link aanwezig over waar vergelijkbare informatie beschikbaar is voor 

andere EU landen 

- IMMI project 

o De informatie van dit project bleek niet bruikbaar. 

- Dieren onder de wielen website 

o Doorlopend vrijwillig gerapporteerd (gegevens op waarnemingen.be), 

slechts een aandeel van het aantal ongevallen(onderzoek van Rodts et al 

dateert van 1995) 

- http://www.emis.vito.be/lichthinder-algemeen-vlaanderen en lichthinder.be 

- Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek 

o Schriftelijke enquête ter bepaling van het percentage gehinderde en de 

mate van hinder door geur, geluid en licht in Vlaanderen 

o Geluidshinder, geurhinder en lichthinder voor verkeer en vervoer wordt 

afzonderlijk gerapporteerd – met voor geluid opsplitsing naar 

straatverkeer, treinverkeer, luchtvaart en scheepvaart, voor geur 

opsplitsing naar straatverkeer en luchtvaart en voor licht opsplitsing 

volgens verlichting autosnelwegen, gemeente- en gewestwegen en 

parkeerterreinen. 

o 3 meetjaren (2001, 2004, 2008) 

- Indicatoren over het gebruik van materiaal 

o De materiaalefficiëntie van Vlaanderen (MIRA 2010) 

� uitgedrukt als het BBP ten opzichte van de grondstoffenbehoefte 

van de economie. De grondstoffenbehoefte (Direct Material 

Input) omvat import en eigen ontginningen, exclusief verborgen 

stromen. 

� Geen opsplitsing tussen verschillende sectoren.  Er zijn45 twee 

mogelijke methodes voor een sectoriële indicator:  

• boekhoudkundige rekeningen (of ‘accounting’) en 

monetaire en fysieke input-output tabellen 

• individuele materiaalstromen evalueren naar hun milieu-

impact op basis van Life Cycle Assesment. 

                                                
45 Gerlo J. & Goeminne G. (2005), Material Flow Account-indicatoren voor materiaalgebruik: verkenning 

van de mogelijkheden voor sectorale opsplitsing en koppeling met milieu-impact, studie uitgevoerd in 

opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2005/01, Centrum voor Duurzame 

Ontwikkeling,Universiteit Gent 
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o Afvalstromen transport (MIRA – informatie tot 2003 + Europese 

commissie: http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm ) 

� Afvalbanden: aantal verzameld +% nuttige toepassing 

� Wrakken: bestemming van gewicht (in %) 

� Wrakken: per Europees land en voor drie jaar voor de 

verschillende onderdelen (banden, vloeistoffen, filters, catalysator, 

metaal, glas, plastic, andere) hun bestemming (hergebruik, 

recyclage, energierecuperatie en afval) 

o Afvalstromen transport (OVAM/Recytyre) 

� Evaluatie miliebeleidsovereenkomst afvalbanden: cijfers voor 

2008 (aantal ton  + overzicht verwerkingsresultaten)– 

onderscheid tussen 

personenwagen/vrachtwagen/landbouw/wegenbouw/industrie/i

nzameling en tussen gewesten. 

� Evaluatie milieubeleidsovereenkomst afgedankte voertuigen: 

evolutie 2001-2008: aantal en gewicht van afgedankte voertuigen 

volgens gewest. Voor 2006 -2008 cijfers over de verwerking. 

o Life cycle analysis(LCA) van voertuigen (zie ook eerder): deze 

berekeningsmethode houdt rekening met de volledige levenscyclus van 

een voertuig (van productie tot afval). De LCA uitgevoerd binnen het 

project CLEVER focust hierbij op de emissies. 

o TREMOVE material flow module: Module van het TREMOVE model46. 

Deze module geeft het materiaalverbruik wat betreft metalen, plastic, etc. 

(in ton) voor de voertuigenvloot voor de verschillende EU landen. 

- DALY: Disability-adjusted life year 

o Maat voor de impact op de gezondheid, ziektelast. Houdt niet alleen 

rekening met de impact op het aantal levensjaren, maar ook in welke 

gezondheidstoestand deze laatste jaren zijn. 1 DALY = 1 ‘verloren’ 

gezond levensjaar.  

o DALY’s kunnen een alternatief zijn voor monetarisering voor een 

eventuele weging of aggregatie, maar  

� Houdt enkel rekening met gezondheid. Effecten van emissies op 

bodem en gebouwen worden niet meegenomen. 

� Net als bij monetarisering is er een informatiebias voor de meer 

gekende relaties emissies – gezondheidseffecten. 

� Er is een monetarisatie voor DALY’s, maar deze zijn  

• niet te vergelijken met de externe kosten van emissies.  

                                                
46 www.tremove.org 
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• Afhankelijk van de keuze van het aantal 

effecten/polluenten en een uitbreiding van het model zal 

leiden tot een andere kost. 

o Voor Vlaanderen is informatie beschikbaar onder de vorm 

� Totaal aantal DALY’s 

� DALY/inwoner/jaar 

� DALY/inwoner/70 jaar 

� Voor zowel luchtvervuiling als geluid. 

- StatBel/ADSEI 

- DG MOVE en DG ENV 

o Aantal studies, geen over overkoepelende indicator, wel verschillende 

milieuindicatoren 

o Statistieken in Transport in figures (focus op gebruik) , Energy in Figures 

en Environment in Figures en de Environmental Pressure State indicator 

- Ruimtemonitor Vlaanderen47:  

o Output onder de vorm van kaarten rond Mobiliteit / Infrastructuur .  

o nog geen tijdreeksen 

o niet publiek toegankelijk 

- De lokale statistieken op www.lokalestatistieken.be  

- Indicatorenboek van steunpunt Goederenvervoer 

- Jaarverslagen en Adviezen van de MORA in verband met de betrouwbaarheid 

van indicatoren 

o In de verschillende verslagen en adviezen wordt er vooral gewezen op het 

ontbreken van een aantal indicatoren. Er wordt vooral een vraag naar het 

monitoren gesteld. Over het algemeen gaat het minder over de 

betrouwbaarheid zelf van indicatoren. De idee is wel dat de cijfers 

gedragen moeten zijn door verschillende groepen.  

- Footprint wegennetwerk 

o Aantal km door habitats 

o Aantal ha Speciale Beschermingszone binnen invloedsfeer 

o Theoretisch te berekenen in een GIS-omgeving 

Nadeel: weinig evolutie over de tijd, jaarlijks aangepaste shapefile van 

infrastructuurnetwerk nodig, afhankelijk van wijziging toestand en statuut 

gebieden 

 

                                                
47 http://appsrv.sadl.kuleuven.be:8080/geonetwork/srv/nl/main.home 
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Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

Internalisation of external 
costs (TERM 026)

overzicht van niet brandstof 
gelieerde heffingen en 
internalisatie beleid 2010 ?

EU25, EU27, EU12, EU15, 
EFTA4 alle modi 0. EEA website

geen kwantitatieve data, 
oplijsten bestaan maatregelen, 
heffingen

external costs and charges 
per vehicle type (TERM 025)

beschrijving van hoe externe 
kosten het best geïnternaliseerd 
kunnen worden 2007 ? EU25, EU27, EU12, EU15 alle modi 0. EEA website

geen kwantitatieve data, 
oplijsing mogelijke maatregelen

ecologische voetafdruk 
transport

indicator die het gebruik van land 
(infrastructuur,..), het gebruik van 
biomassa (hout, gewassen,..) en 
CO2 emissies ten gevolge van 
fossiele brandstoffen integreerd tot 
kwantiteit dit te vergelijken is met 
beschikbare biocapaciteit op 
aarde (in globale ha :gba) 2004

niet 
systematisch 
met deze 
koppeling Vlaanderen

personenvervoer 
samen, en per modi 0.

MIRA 2010/08 
Onderzoeksrapport: 
Berekening van de 
ecologische 
voetafdruk van 
consumptieactiviteiten 
in Vlaanderen met 
behulp van het 
Vlaamse input-
outputmodel

zowel van aankoop van een 
wagen tot gebruik ervan via koppeling I/O model

eco-efficiëntie van 
personenvervoer

BBP, pkm, emissie BKG, 
verzurende, ozonprec., PM2,5 2000-2009 jaarlijks Vlaanderen weg, spoor 0.

MIRA indicatorrapport 
2010/SVR

eco-efficiëntie van 
goederenvervoer

BBP, tonkm, emissie BKG, 
verzurende, ozonprec., PM2,5 2000-2009 jaarlijks Vlaanderen

weg, spoor, 
binnenvaart 0.

MIRA indicatorrapport 
2010/SVR

Marginale externe kosten Marginale externe kosten 2000-2008 ? Vlaanderen
alle modi behalve 
luchtvaart 0.

MIRA 2010/10 
Onderzoeksrapport 
Externe kosten 
transport

onderscheid naar marginale 
kost congestie, milieu, 
ongevallen, infrastructuur, 
geluid, baten gezondheid
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Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

energiegebruik van transport energiegebruik (PJ)
1990,1995,2000-
2009 jaarlijks Vlaanderen

onderscheid tussen 
modi en energiebron 1.1

MIRA AG Transport 
2010

energie-intensiteit 
transportsector

energie-intensiteit transportsector 
(index 2000=100) 1990-2009 jaarlijks Vlaanderen alle modi samen 1.1

Energiebalans, SVR, 
FOD mobiliteit

benchmark tov Belgie, EU 15 
en EU25 zelf te berekenen op basis van energiegebruik en een activiteitsindicator

Energieverbruik energieverbruik (TJ) 1990, 1994-2007 jaarlijks België
per modi en 
brandstoftype 1.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

Transport final energy 
consumption by mode (TERM 
001)

totale energieconsumptie (in 1000 
ton olieequivalenten) 1990-2008 jaarlijks

EU25, EU27, EU12, EU15, 
Iceland, Norway, Switzerland

zee, luchtvaart (ook 
international), 
binnenvaart, spoor 
en weg (weg 
opgesplitst in vracht 
en passagiers) 1.1 EEA website/DG ENV

use of cleaner and alternative 
fuels (CSI 037)

aandelen van brandstoffen met een 
laag zwavelgehalte of zonder 
zwavel en aandeel biobrandstoffen 
in totale brandstofconsumptie weg

1995,2000,2007-
2008 jaarlijks?

EU25, EU27, EU12, EU15, 
Iceland, Norway, 
Switzerland, Turkey wegtransport 1.1 EEA website

biobrandstoffen
aandeel biobrandstoffen in totale 
consumptie van brandstoffen 2005-2009 jaarlijks

Vlaanderen en vermoedelijk 
BE, EU27… wegtransport 1.1

VITO Balans 
hernieuwbare energie, 
Pact 2020

Aantal nieuw verkochte 
personenwagens aangedreven 
met alternatieve energie aardgas, elektriciteit en hybride 2000-2009 jaarlijks Vlaanderen weg 1.1

MIRA AG transport 
2010

Verbruik en aandeel van 
hernieuwbare energie in  
transport

bioethanol, biodiesel en groene 
stroom in PJ 2007-2009 jaarlijks Vlaanderen weg, spoor 1.1

MIRA AG transport 
2010
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Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

emissies broeikasgassen
broeikasgasemissies 
personentransport in kton CO2eq

1995,2000,2005-
2009 jaarlijks Vlaanderen

alle modi samen, 
personen 1.2

MIRA T Indicatoren 
rapport 2007 en  2010

ook per stof, dus CO2, CH4,… 
afzonderlijk

emissies broeikasgassen
broeikasgasemissies 
goederentransport in kton CO2eq

1995,2000,2005-
2009 jaarlijks Vlaanderen

alle modi samen, 
goederen 1.2

MIRA T Indicatoren 
rapport 2007 en  2010

verzurende emissie

emissies verzureende polluenten 
(vooral Sox en Nox), 
personentransport, in miljoen Zeq

1995,2000,2005-
2010 jaarlijks Vlaanderen

alle modi samen, 
personen 1.2

MIRA T Indicatoren 
rapport 2007 en  2010

verzurende emissie

emissies verzureende polluenten 
(vooral Sox en Nox), 
goederentransport, in miljoen Zeq

1995,2000,2005-
2009 jaarlijks Vlaanderen

alle modi samen, 
goederen 1.2

MIRA T Indicatoren 
rapport 2007 en  2010

emissie ozonprecursoren
emissie ozonprecursoren 
personentransport (ton TOFP)

1995,2000,2005-
2009 jaarlijks Vlaanderen

alle modi samen, 
personen 1.2

MIRA T Indicatoren 
rapport 2007 en  2010

emissie ozonprecursoren
emissie ozonprecursoren 
goederentransport (ton TOFP)

1995,2000,2005-
2009 jaarlijks Vlaanderen

alle modi samen, 
goederen 1.2

MIRA T Indicatoren 
rapport 2007 en  2010

emissie fijn stof (PM 2,5)
emissie fijn stof (PM 2,5), 
personenvervoer, in ton

1995,2000,2005-
2009 jaarlijks Vlaanderen

alle modi samen, 
personen 1.2

MIRA T Indicatoren 
rapport 2007 en  2010

emissie fijn stof (PM 2,5)
emissie fijn stof (PM 2,5), 
goederenvervoer, in ton

1995,2000,2005-
2009 jaarlijks Vlaanderen

alle modi samen, 
goederen 1.2

MIRA T Indicatoren 
rapport 2007 en  2010

emissies naar de lucht

emissies van As (kg), benzeen 
(kg), Cd (kg), CO (ton), Cr (kg), Cu 
(kg), dioxines (mg), Hg (kg), NH3 
(ton), Ni (kg), NMVOS (ton), Nox 
(ton), PB (kg), SO2 (ton), PM10 
(ton), PM2,5 (ton), totale PAK's 
(kg), Zn(kg)

1990,1995,2000-
2009 jaarlijks Vlaanderen alle transport samen 1.2

MIRA T Indicatoren 
rapport 2010

CO2 emissie nieuwe 
personenwagen

CO2 emissie nieuwe 
personenwagen (g/km)

1993-
2006,2007,2008,
2009 jaarlijks Vlaanderen

wegtransport, 
personen 1.2

MIRA T Indicatoren 
rapport 2010 en 2007

wijziging methodologie - VITO 
versus ACEA in 2002

marginale kost per ton 
uitgestoten polluent

marginale kost per ton uitgestoten 
polluent (euro per ton) 2000-2007

2008 en 2020 
beschikbaar 
in studie VITO België

per modi, per 
polluent en per 
plaats uitstoot 1.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

globale vervuiling uitstoot CO2, CH4, N2O 1990-2008 jaarlijks België transportsector 1.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/DG ENV

DG ENV: including 
international bunkers per 
country - via DG ENV 
comparison with other EU 
countries and EU average 
possible

globale vervuiling transport uitstoot CO2, CH4, N2O 1990-2008 jaarlijks België

transportsector, nu 
opgesplitst (weg, 
spoor,…) + ook 
naar brandstof 1.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/DG ENV

Energiegerelateerde uitstoot 
van lokale polluenten

uitstoot CO, NMVOC, Nox, PM10, 
PM 2,5, SO2, TSP 1990-2008 jaarlijks België transport als geheel 1.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/DG ENV

via DG ENV comparisons 
possible

Energiegerelateerde uitstoot 
van lokale polluenten transport

uitstoot CO, NMVOC, Nox, PM10, 
PM 2,5, SO2, TSP 1990-2008 jaarlijks België

transportsector, nu 
opgesplitst (weg, 
spoor,…) 1.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau
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Energy efficiency and specific 
CO2 emissions (TERM 027)

emissies CO2 per transport unit 
(pkm of tonkm) 1995-2009 jaarlijks

EU25, EU27, EU12, EU15, 
Norway, Switserland, Turkey

per modi (weg, 
spoor, binnenvaart, 
zeevaart, lucht 1.2 EEA website

binnen 1 indicatornaam van 
EEA kunnen verschillende 
vormen voorkomen: absoluut, 
evolutie, ten opzichte van 
bevolking, etc.

Exceedances of air quality 
objectives due to traffic (TERM 
004)

Average yearly, average daily and 
average weekly variations of the 
concentrations at traffic and urban 
background stations (in micro 

g/m3) for sulphur dioxide (SO2), 

particulate matter (PM10), nitrogen 

dioxide (NO2) and ozone (O3). 

Contribution of road transport 
emissions to total emissions (%) 
and change in emissions from the 
road transport sector for the period 
1990-2008 (%) as well as data 
availability for each traffic and 
urban background station 
considered in the analysis (%). 1999-2008 jaarlijks

Austria, Belgium, Bulgaria, 
Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, 
Iceland, Ireland, Italy, Latvia, 
Lithuania, Netherlands, 
Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Spain, 
Sweden, Switzerland, United 
Kingdom

transport, focus 
wegtransport 1.2 EEA website

  The indicator compares concentrations at background stations to those
  at traffic stations. This comparison provides an estimate of the increased
  levels of air pollution that the population is exposed to when accessing
  areas with increased road traffic, as well as a measure of the impact of
  the technical and non-technical measures adopted to reduce the
  .contribution of the road transport sector to the observed concentrations
  Ozone deserves particular attention, as its complicated formation and
  destruction cycle results in higher concentrations recorded at urban
  background stations, highlighting the fact that the reduction of ozone
  precursor gases must be carefully planned. The indicator makes use of
  the data submitted to Airbase. Data permitting, a pan-European
  coverage is attempted and the indicator focuses on selected station
  pairs (traffic and urban background stations) from capital cities across
  and where data in capital cities is not available the next largest city is
  chosen. Stations are chosen according to the number of pollutants
  recorded (ideally all four) and the availability of hourly data. The air
  pollutant concentrations are compared against the limit values
  mentioned in the relevant Air Quality Directives (see related policy
  documents references) and the variation of average daily and weekly
  .concentrations at traffic and urban background stations are compared
  .Differences in the peak hours between cities/countries are discussed
  The annual average difference between concentrations at specific traffic
  and urban background stations for cities across Europe over a number of
 .years is highlighted and the relevant contribution of traffic is discussed

Specific air pollutant 
emissions (TERM 028)

emissies van Nox, VOC, PM en 
CO per transport unit (pkm of 
tonkm) 1995,2009 ?

EU25, EU27, EU12, EU15, 
Norway, Switserland, Turkey

per modi 
(weg,spoor, 
binnenvaart, 
zeevaart, lucht) 1.2 EEA website

Transport emissions of air 
pollutants (TERM 003)

emissies van CO, CH4, NH3, Nox, 
NMVOC, Sox en PM (gegroepeerd 
volgens verzurende emissies, 
deeltjes en ozon precursoren), % 
tov van 1990 1995-2008 jaarlijks

EU25,EU27,EU12, EFTA4, 
EEA32 transport als geheel 1.2 EEA website

Proportion of vehicle fleet 
meeting certain emission 
standards (TERM 034) aandelen volgens euronormen 1995,2009 ?

EU25, EU27, EU12, EU15, 
Norway, Switzerland, Turkey wegtransport 1.2 EEA website

ook beschikbaar bij MIRA voor 
Vlaanderen (90, 95, 00, 05, 09) 
AG transport 2010, fig 26)

verdeling van het 
personenwagenpark naar 
euronorm 2007-2009 jaarlijks? Vlaanderen personenwagens 1.2 VITO, VUB, Pact 2020

Evolutie gemiddelde Ecoscore 
2006-2009 Belgische en 
Vlaamse vloot 

gemiddelde ecoscore Belgische 
en Vlaamse vloot 2006-2009 jaarlijks België/Vlaanderen personenwagens 1.2

http://www.ecoscore.b

e/belgische-vloot  en 
SVR

LCA

levenscyclusanalyse verschillende 
voertuigtypes (onder de vorm van 
GHG uitstoot, gezondheid  (DALY) 
en verzuring)  - ? België personenwagens 1.2 CLEVER rapport 1

idee is om LCA ook toe te 
passen op voertuigvloot maar 
deze gegevens zijn nog niet 
bekend

Average age of the vehicle 
fleet (TERM 0.33)

gemiddelde leeftijd per 
voertuigcategorie (jaren) 1995,2009 ?

EU25, EU27, EU12, EU15, 
Norway, Switzerland, Turkey wegtransport 1.2 EEA website

Transport emissions of 
greenhouse gasses (TERM 
002)

totale broeikasgasemissies (CO2, 
CH4 en N2O), in ton CO2 (via 
broeikaspotentieel) 1990-2008 jaarlijks

EU25, EU27, EU12, EU15, 
EFTA4, EEA32

weg, spoor, 
binnenvaart, 
binnenlandse 
luchtvaart en andere 
transport (geen 
zeevaart, geen 
internationale 
luchtvaart) 1.2 EEA website
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jaargemiddelde PM10 
concentratie

kaarten met jaargemiddelde PM10 
concentratie (resolutie 4 op 4 km) 1997-2009 jaarlijks België

alle bronnen, 
transport is een bron 1.2 IRCEL website

PM10 concentratie ook  
beschikbaar voor Vlaanderen

situering ozonsituatie

situering ozonsituatie (aantral 
overschrijdingen, gesommeerde 
overlast, indicator zomer in 
micorgram/m3) door vergelijking 
met minimum, maximum en 
gemiddelde van voorbije 10 jaar, 
vorig jaar en uitzonderlijk 
meteojaar 2003 2001-2010 jaarlijks België

alle bronnen, 
transport is een bron 1.2 IRCEL website

ozonoverschrijdingsindicator 
ook beschikbaar voor 
Vlaanderen

actuele metingen luchtkwaliteit
luchtkwaliteit (O3, NO2, CO, SO2, 
PM 10, PM 2,5 en C6H6) 2002-2011 actuele data

Belgie/Vlaanderen/per 
meetpubnt

alle bronnen, 
transport is een bron 1.2 IRCEL website

evolutie ozon
evolutie ozon (microgram/m3) per 
meetpunt + gemiddelde België 1990-2009 jaarlijks Belgie/per meetpunt

alle bronnen, 
transport is een bron 1.2 IRCEL website

lengte jaarreeks afhankelijk van 
meetpunt

jaargemiddelde NO2 
concentratie

jaargemiddelde NO2 in 
microgram/m3 1995-2011 jaarlijks per meetpunt

alle bronnen, 
transport is een bron 1.2 IRCEL website

lengte jaarreeks afhankelijk van 
meetpunt

luchtkwaliteitsindex
index , aggregaat van ozon, NO2, 
SO2, PM10 laatste 15 dagen dagelijks

per agglomeratie, per regio 
en per gewest

alle bronnen, 
transport is een bron 1.2 IRCEL website

korte termijn PM 10 en PM 2,5
mediaan aantal DALY's per 10000 
inwoners 2000-2010 jaarlijks Vlaanderen alle modi samen 1.2 SVR

Lange termijn PM 10 en PM 
2?5

mediaan aantal DALY's per 10000 
inwoners 2000-2010 jaarlijks Vlaanderen alle modi samen 1.2 SVR

totaal PM
mediaan aantal DALY's per 10000 
inwoners 2000-2010 jaarlijks Vlaanderen alle modi samen 1.2 SVR

gezondheidseffecten doro 
milieuverstoring - DALY

DALY- volgens stof (fijn stof, 
geluid, ozon, lood, 
kankerverwekkende stoffen 2000-2010 jaarlijks Vlaanderen

alle modi 
samen/alle bronnen 
samen? 1.2 SVR

Gemiddelde Ecoscore van de 
nieuwe personenwagens 
volgens brandstoftype

ecoscore voor brandstoffen 
benzine, diesel, LPG, aardgas en 
BEV en voor totaal Vlaanderen 
(enkel nieuwe wagens) 2006-2009 jaarlijks Vlaanderen

weg: 
personenwagens 1.2

MIRA AG transport 
2010
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Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

Concentratie PAK's in 
omgevingslucht

Gemiddelde oncentratie in de 
omgevingslucht van B(a)P, 
gemeten op een meestation dat 
verkeersgerelateerd is. B(a)P is 
benzo(a)pyreen en geldt als 
indicator voor PAK's. De meting 
gebeurt slechts voor een beperkt 
aantal meetplaatsen 2000-2007

niet 
teruggevonden 
 in MIRA T 
indicatoren 
rapport 2010 Vlaanderen/per meetpunt

alle bronnen, 
transport is een bron 1.3

MIRA T Indicatoren 
rapport 2008

bevolking blootgesteld aan 
geluid door wegverkeer, 
spoorverkeer en luchtverkeer

% blootgesteld aan bepaalde 
geluidsniveaus (bv. >65 dB), 
volgens rekenmodellen

1996, 1998-
2004; 2005-2007

niet 
systematisch Vlaanderen weg/spoor/lucht 1.3

MIRA T Indicatoren 
rapport 2010

wijziging in verkeersmodel in 
2005 waardoor sprong berekend

bevolking blootgesteld aan 
geluid door wegverkeer

% blootgesteld aan bepaalde 
geluidsniveaus (bv. >65 dB), 
volgens steekproefmetingen 1996,2001,2009

niet 
systematisch Vlaanderen wegtransport 1.3

MIRA T Indicatoren 
rapport 2010 gemeten

traffic noise: exposure and 
annoyance

geschat % van de bevolking dat 
blootstaat aan verschillende 
niveaus van weglawaai 2000

sinds 2001 
geen update EU bevolking weg 1.3 EEA website berekend

bevolking blootgesteld aan 
geluid door wegverkeer, 
spoorverkeer en luchtverkeer

% blootgesteld aan bepaalde 
geluidsniveaus (bv. >65 dB), 
volgens rekenmodellen 2006

2011, 2016, 5-
jaarlijks Vlaanderen weg/spoor/lucht 1.3 LNE

enkel de belangrijke bronnen 
zitten in het model (bv. 2006: 
enkel wegen > 6 miljoen 
voertuigen) berekend

bevolking gehinderd door geluid
% dat aangeeft gehinderd te zijn 
door geluid (enquête) 2001-2004-2008

1 keer per 
legislatuur Vlaanderen

weg/spoor/lucht/sch
eepvaart 1.3 LNE, SVR gemeten (=bevraagd)

geluidsoverlast door verkeer 
als buurtprobleem % (houding en frequentie)

1997,1998, 
2000, 2002, 
2004, 2006, 
2008, 2009 jaarlijks? Vlaanderen wegverkeer 1.3 SVR
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Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

aantal verkeersdoden per 
100,000 inwoners

aantal verkeersdoden per 100,000 
inwoners 1990-2006 jaarlijks? Vlaanderen wegtransport 1.4

SERV-
duurzaamheidsmonitor

benchmark tov Belgie, EU 15 
en EU25

Ongevallen op de weg aantal ongevallen 1980,1990-2008 jaarlijks Vlaanderen
weg, opgesplitst 
naar ernst 1.4

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

andere verdelingen mogelijk: 
wegtype, binnen en buiten 
bebouwde kom; eu vergelijking 
mogelijk

ongevallen op de weg per 
voertuigkm

ongevallen op de weg per 
voertuigkm 2000-2008 jaarlijks Vlaanderen weg 1.4

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

aantal slachtoffers per 
voertuigkm op de weg

aantal slachtoffers per voertuigkm 
op de weg 1995-2008 jaarlijks Vlaanderen

weg, opsplitsing 
naar ernst en naar 
type voertuig 1.4

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau Europese vergelijking mogelijk

aantal ongevallen op de weg 
per inwoner

aantal ongevallen op de weg per 
inwoner

1990,1995,2000-
2007 jaarlijks Vlaanderen weg 1.4

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau Europese vergelijking mogelijk

aantal slachtoffers 
spoorwegongevallen

aantal slachtoffers 
spoorwegongevallen

1970,1980,1990-
2007 jaarlijks België spoor 1.4

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

aantal spoorongevallen per 
treinkm aantal spoorongevallen per treinkm 1992-2007 jaarlijks België spoor 1.4

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau onvolledige reeks

transport accident fatalities 
(TERM 009)

aantal gedode personen in 
ongevallen per transportmodi: in 
absolute getallen, evolutie ten 
opzichte van 2000 en per miljoen 
inwoners 1993-2007 jaarlijks

EU25, EU27, EU12, EU15, 
EFTA4

weg, spoor, lucht 
en zee 1.4 EEA website

doodgereden dieren
statistieken op basis van 
meldingen - geen echte indicator 2009, 2010

continue 
bijgehouden België weg 1.4

http://www.dierenonder
dewielen.be/

gegevens geven slechts een 
deel weer van de werkelijk 
doodgereden dieren

Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

geurhinder mate hinder + bron 2000-2003-2007
1 keer per 
legislatuur Vlaanderen verkeer 1.6 LNE website, SVR

geuremissies

geurconcentratie (oug/m3) en 
geureenheid per afgelegde km en 
98% geuremissiekaart 2004

niet 
systematisch Vlaanderen

wegtransport: 
wagen, bus, 
vrachtwagen 
gelijkgesteld aan 
bus 1.6

MIRA 2006/05 
Geurhinder door 
verkeer

zeer sterk gerelateerd aan 
emissies - opletten voor 
dubbeltellingen

meting 2 wagens, verschillende rijomstandigheden, delta benzine/diesel; 
meting bus

geuremissies

aantal blootgestelden en % 
bevolking blootgesteld aan 
verschillende geurconcentraties 2004

niet 
systematisch Vlaanderen wegtransport 1.6

MIRA 2006/05 
Geurhinder door 
verkeer

zeer sterk gerelateerd aan 
emissies - opletten voor 
dubbeltellingen

Geurbelasting door wegverkeer

Kaart geurbelasting door 
wegverkeer, a.d.h.v. 
geuremissiekengetallen voor 
voertuigen (odour units/m3) 2004

niet 
systematisch  in Vlaanderen wegtransport 1.6

MIRA-T 2008 (en 
2007 )  

op basis van deze kaart kan 
bepaald worden welk aan deel 
van de bevolking potentieel 
gehinderd is door wegverkdeer 
(27%)

Geregistreerde 
geurhinderklachten

aandeel bron klachten (%)  uit 
meldingen van milieuhinder 
in een milieuklachtenregistratie- 
en opvolgingsysteem (MKROS)

geaccumuleerd 
(2006-2009) continu  in Vlaanderen

transport is 1 van 
de bronnen 
(kleinste) 1.6

MIRA T Indicatoren 
rapport 2010

bevolking gehinderd door geur
% dat aangeeft gehinderd te zijn 
door geur (enquête) 2001-2004-2008

1 keer per 
legislatuur Vlaanderen weg/lucht 1.6 LNE, SVR gemeten (=bevraagd)
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Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

afval van banden verzameld 
+% nuttige toepassing

afval van banden verzameld (aantal 
ton)+% nuttige toepassing 2000-2001-2002 ? België wegmodi 1.7

MIRA AG Transport 
2010

wrakken personenwagens
wrakken personenwagens + 
bestemming van het gewicht 2004 ? België wegmodi 1.7

MIRA AG Transport 
2010

zou gemonitord moeten worden 
gegeven dat er doelstellingen 
zijn voor bestemming

waste from road vehicles 
(TERM 011)

behandeling van weggegooide 
banden, voorspelling aantal 
geschrapte wagens (tot 2015)

1993-2000 
(banden)

sinds 2001 
geen update EU weg 1.7 EEA website

accidental and illegal 
discharges of oil by ships at 
sea (TERM 010)

aantal tonnen olie verspild in 
ongevallen, annual number of 
observed oil slicks per flight hour 
in the Baltic Sea and North Sea 1990-2000

sinds 2001 
geen update EU15 zee  1.7 EEA website

re-use and recovery rate end 
of lifetime vehicles hergebruik van wrakken 2006-2008 jaarlijks EU landen

weg: 
personenwagens 1.7

http://epp.eurostat.ec.
europa.eu/portal/page/
portal/waste/data/wast
estreams/elvs

Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

proximity of transport 
infrastructure to designated 
areas (TERM007)

% van toegewezen Ramsar sites 
met transportinfrastructuur dichter 
dan 5km van hun centrum 1998

sinds 2001 
geen update EU landen alle modi 2. EEA website Belgie: 100%

strooizout
aantal ton op Vlaamse 
gewestwegen 1990-2010 , Vlaanderen weg   2. VRIND

Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

Electriciteitsverbruik voor 
transport  = gebruikt voor 
verlichting

De toestand van lichthinder in 
Vlaanderen

1990,1995, 
1996-2006

? - maar 
afleidbaar uit 
Energiebalans 
 Vlaanderen 
(VITO) Vlaanderen alle transport 2.1

http://www.emis.vito.b
e/lichthinder-
algemeen-vlaanderen

bron Mira-T 
2007achtergronddocument (niet 
te zien in MIRA 2008 / 2010)

houdt geen rekening met het rendement van de verlichting die jaar na 
jaar verbetert

Kunstmatige hemelluminantie
Hemelgloedkaart. Donkerte van de 
nacht in magnetude /boogseconde² 2001, 2007 ? België

niet uitsluitend voor 
transport (zie ook 
kolom J) 2.1

http://www.emis.vito.b
e/lichthinder-
algemeen-vlaanderen

MIRA-T 2008, maar niet te zien 
in MIRA 2010

wegverlichting heeft het grootste aandeel (46 % in 2006) in de totale 
buitenverlichting in termen van elektriciteitsgebruik

Lichthinder 

kaart met lichthinder: 
http://www.lichthinder.be/?q=heat_
map actueel België

niet uistluitend voor 
transport 2.1 www.lichthinder.be

bevolking gehinderd door licht
% dat aangeeft gehinderd te zijn 
doorlicht (enquête) 2001-2004-2008

1 keer per 
legislatuur Vlaanderen

weg (opgesplitst 
naar 
autosnelwegen, 
gemeente- en 
gewestwegen en 
parkeerterreinen) en 
industrie 2.1 LNE, SVR gemeten (=bevraagd)
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Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

Natuurtechnische 
ontsnippering van 
transportinfrastructuur

uitvoering van ontsnipperingsacties 
in aantal acties & euro (aan 
acties) & VTE (voltijdse eenheden) 1994-2008 jaarlijks Vlaanderen

wegen en 
waterlopen 2.2

natuurindicatoren 
www.natuurindicatoren
.be

Ontsnippering van waterlopen 
voor trekvissen

kaart. Deze indicator toont voor 
elk scenario hoe ver de vissen - na 
het oplossen van een reeks 
migratieknelpunten - vanuit de zee 
(of vanuit de grens met Nederland) 
de rivieren kunnen optrekken 

2009 + 
toekomstscenari
o's 
(2020,2030,2040
, 2070) ? Vlaanderen waterlopen 2.2

milieu- en 
natuurverkenning 
www.natuurverkenning.
be

Ontsnippering van waterlopen 

kaart. Deze indicator toont voor 
elk scenario het stappenplan voor 
ontsnippering. Per stap wordt 
aangeven waar er nog 
migratieknelpunten aanwezig zijn

2009 + 
toekomstscenari
o's 
(2020,2030,2040
, 2070) ? Vlaanderen waterlopen 2.2

milieu- en 
natuurverkenning 
www.natuurverkenning.
be

Ontsnippering van het 
planologisch groengebied

grootte van aaneengesloten 
natuurgebieden (ha)

1994,1996,1999,
2001-2007 na 2007? Vlaanderen

onderscheid 
transport en andere 
ruimte wordt niet 
gemaakt 2.2

INBO        
http://www.natuurindic
atoren.be/indicatorenp
ortal.cgi?detail=655&id
_structuur=56

Netwerk van gewestwegen en 
andere hoofdwegen, kanalen 
en spoorwegen tegenover 
zones van belang voor natuur 
volgens beleidsstatus Kaarten 2001

niet 
systematisch Vlaanderen alle 2.2 prioriteitenatlas INBO

Fragmentation of land and 
forrest (TERM 006)

gemiddelde grootte van niet 
gefragmenteerde stukken land 
(km2) 1998

sinds 2001 
geen update EU landen alle modi 2.2 EEA website

Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

Ruimtegebruik ruimtegebruik in ha 2000-2009 jaarlijks Vlaanderen

onderscheid modi - 
voor zeetransport: 
havenoppervlakte 2.3

MIRA T Indicatoren 
rapport 2010

voor modi waterwegen en 
luchthavens pas data vanaf 
2007

lengte en oppervlakte 
transportnetwerk lengte wegennetwerk 1970-2009 ? Vlaanderen, BE, Lidstaten wegtransport 2.3

MIRA indicatoren 
website/AG Transport 
2010/SVR

lengte en oppervlakte 
transportnetwerk lengte spoornetwerk 1970-2009 ? Vlaanderen, BE, Lidstaten spoor 2.3

MIRA indicatoren 
website/AG Transport 
2010/SVR

lengte en oppervlakte 
transportnetwerk lengte binnenwaternetwerk 1970-2006 Vlaanderen, BE, Lidstaten binnenvaart 2.3

MIRA indicatoren 
website/AG Transport 
2010/SVR

Land take by transport 
infrastructure (TERM 008)

landgebruik door weg en spoor als 
% van landsoppervlakte 1998

sinds 2001 
geen update EU weg, spoor 2.3 EEA website

infrastructuur havens

totale oppervlakte, oppervlakte 
water, km kaai, km spoor, km 
wegen 2009 ? Vlaanderen zeevaart 2.3

Vlaamse 
Havencommissie per haven

dichtheid waterwegennetwerk km per km2 1980-2005 ? Vlaanderen, EU binnenvaart 2.3 SVR
dichtheid spoornnetwerk km per km2 1980-2007 ? Vlaanderen, EU spoor 2.3 SVR
dichtheid 
autosnelwegennetwerk km per km2 1980-2006 ? Vlaanderen, EU wegvervoer 2.3 SVR
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Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

evolutie en benchmark modale 
verdeling personenvervoer 

evolutie en benchmark modale 
verdeling personenvervoer pkm, % 1995,2008 jaarlijks Vlaanderen

wegtransport: 
personenwagens, 
bussen en 
autocars, trein 3. SVR benchmark tov EU25

evolutie en benchmark modale 
verdeling goederenvervoer 

evolutie en benchmark modale 
verdeling goederenvervoer tonkm, 
% 1995,2008 jaarlijks Vlaanderen

weg, binnenvaart, 
spoor 3.

SERV-
Omgevingsanalyse 
2009, SVR benchmark tov EU25

goederenvervoer over de weg goederenvervoer over de weg (tkm)
1970,1980,1990,
2000-2006

niet 
systematisch België

weg, onderverdeling 
naar invoer, uitvoer, 
binnenlands vervoer, 
doorvoer 3.

SERV-
Omgevingsanalyse 
2009

modale verdeling 
goederenvervoer modale verdeling (%) 2005 jaarlijks? Vlaanderen

weg, binnenvaart, 
spoor 3.

SERV- 
duurzaamheidsmonitor

benchmark tov Belgie, EU 15 
en EU25

modale verdeling 
personenvervoer modale verdeling (%) 2004 jaarlijks? Vlaanderen wagen, bus, trein 3.

SERV-
duurzaamheidsmonitor

benchmark tov Belgie, EU 15 
en EU25

Transport infrastructure 
investments (TERM 019)

Investeringen in transport 
infrastructuur (in miljoen euro). 
Omvat zowel investeringen in 
nieuwe infrastructuur, uitbreidingen 
van ouder infrastructuur, inclusief 
vernieuwing, hernieuwing als grote 
herstellingen 1995-2008 jaarlijks

Austria, Belgium, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, 
Hungary, Italy, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, 
Norway, Poland, Portugal, 
Slovakia, Spain, Switzerland, 
United Kingdom

weg, spoor, 
binnenvaart  3. EEA website

Freight transport demand and 
GDP (CSI 036)

aantal tonkm (binnenlands) en gdp 
(euro 2000) en modale aandelen 
(%) 1995-2008 jaarlijks

EU25, EU27, EU12, EU15, 
Iceland, Norway, Switzerland

weg, spoor, 
binnenvaart  3. EEA website

Passenger transport demand 
(CSI 035)

aantal pkm (binnenlands) en gdp 
(euro 2000) en modale aandelen 
(%) 1995-2008 jaarlijks

EU25, EU27, EU12, EU15, 
Iceland, Norway, Switzerland weg, spoor 3. EEA website

Size of vehicle fleet (TERM 
032)

aantal voertuigen (auto's en 
tweewielers) per 1000 inwoners en 
aantal zware vrachtwagens per 
miljoen euro aan gdp (€1995) en 
dieselgraad auto's (%) 1995-2009 jaarlijks

EU25, EU27, EU12, EU15, 
Norway, Switzerland, Turkey weg 3. EEA website

Real change in transport 
prices by mode (TERM 020)

Prijsindex, 2005=100. Index ten 
opzichte van algemene 
consumptieprijsindex (HICP) 1996-2009 jaarlijks EU 25, EU12, EU15

luchtvaart, 
passagierstransport 
over de weg, 
passagierstransport 
over water, 
passagiertransport 
over spoor, alle 
transport samen 3. EEA website

voor wagens ook onderscheid 
tussen aankoopprijs en 
operationele kosten

occupancy rates of passenger 
vehicles (TERM 029)

bezettingsgraad  in % van aantal 
beschikbare plaatsen, ratio 
passagierskm over voertuigkm 2004-2008 jaarlijks

Austria, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Germany, 
Hungary, Italy, Lithuania, 
Netherlands, Norway, 
Poland, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland, 
Turkey, United Kingdom

weg: auto, bus; 
spoor, lichtvaart 3. EEA website

load factors for freight 
transport (TERM 030)

in % van beschikbare capaciteit 
en aandeel leegrijdende 
vrachtwagens 1990-2008 jaarlijks

Austria, Czech Republic, 
Denmark, Germany, 
Hungary, Latvia, Lithuania, 
Netherlands, Poland, 
Portugal, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Sweden, Turkey, 
United Kingdom weg, spoor 3. EEA website
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Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

transportstromen personen transportstromen personen (pkm)
1995,2000,2005-
2009 jaarlijks Vlaanderen

onderscheid tussen 
modi 3.1

MIRA T Indicatoren 
rapport 2010

transportstromengoederen transportstromengoederen (tonkm)
1995,2000,2005-
2009 jaarlijks Vlaanderen

onderscheid tussen 
modi 3.1

MIRA T Indicatoren 
rapport 2010

wijziging in methode voor spoor 
in jaar 2007

aantal vliegbewegingen, 
passagiers en vervoerde vracht 
in luchthavens

aantal vliegbewegingen, 
passagiers en vervoerde vracht in 
luchthavens 1990, 1995-2009 ? Vlaanderen luchttransport 3.1

MIRA indicatoren 
website/AG 2010 
transport

aantal vervoersmiddelen 
wegtransport

aantal personenwagens, motors, 
bussen, lichte vrachtwagens en 
zware vrachtwagens 1995,2000-2009 jaarlijks Vlaanderen wegtransport 3.1

MIRA indicatoren 
website/AG 2010 
transport

fietsbezit geen tot meer dan 5/gezin 2001 ? Vlaanderen wegtransport 3.1

AG 2010 transport op 
basis van OVG 
Vlaanderen/SVR

motorfietsenpark aantal 1997-2008 jaarlijks Vlaanderen

motor (opsplitsing 
naar type eigenaar, 
brandstof, 
cilinderinhoud en 
leeftijdsklasse 
mogelijk) 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau Europese vergelijking mogelijk

motorfietsenpark aantal/duizend inwoners 1995-2007 jaarlijks Vlaanderen motors 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau Europese vergelijking mogelijk

personenwagenpark aantal 1997-2008 jaarlijks Vlaanderen

wagens (opsplitsing 
mogelijk naar type 
eigenaar, type 
voertuig, brandstof, 
cilinderinhoud en 
leeftijdsklasse) 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/SVR

Europese vergelijking mogelijk+ 
niveau provincies mogelijk via 
SVR

personenwagenpark aantal/duizend inwoners 1990-2007 jaarlijks Vlaanderen wagens   3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/SVR Europese vergelijking mogelijk

autobussen en -cars park aantal 1997-2008 jaarlijks Vlaanderen

autobus (opsplitisng 
naar type eigenaar, 
brandstof en 
leeftijdsklasse 
mogelijk) 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

park van lichte vrachtwagens aantal 1997-2008 jaarlijks Vlaanderen

lichte vrachtwagens 
(opsplitsing naar 
type eigenaar, 
brandstof en 
leeftijdsklasse) 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

vrachtwagenpark aantal 1997-2008 jaarlijks Vlaanderen

vrachtwagen en 
trekkers 
(opsplitsing naar 
brandstof en 
leeftijdsklasse) 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

landbouwtrekkerspark aantal 1997-2008 jaarlijks Vlaanderen

landbouw 
(opsplitsing naar 
brandstof en leeftijd 
mogelijk) 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

voertuigenpark openbaar 
vervoer aantal 1990-2008 jaarlijks volgens uitbater

bus/metro/tram/trolle
y 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

spoorwegmateriaal aantal
1980,1990,1995,
2000,2005 per 5 jaar België

spoor (volgens 
tractie en leeftijd) 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

binnenvaart aantal
1970,1980,1990-
2008 jaarlijks België

binnenvaart (volgens 
type) 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau
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voertuigenpark op 1 augustus aantal 1977-2010 jaarlijks
België; voor 2008-2010 ook 
opdeling gewest

wegmodi, 
onderscheid naar 
voertuigtype 3.1 ADSEI

voor personenwagens ook 
opsplitsing volgens brandstof; 
voor andere voertuigen 
opspliting brandstof vanaf 2006; 
voor 2005-2010 
personenwagens volgens 
cilinderinhoud; ook evolutie 
motorvoertuigenpark volgens 
ouderdom voertuig per type 
voertuig

inschrijving motorvoertuigen aantal 1998-2010 jaarlijks

België, opdeling gewest + 
provincies mogelijk vanaf 
2008 (volgens verblijfplaats 
aangever) wegmodi 3.1 ADSEI

onderscheid naar type, niet 
naar brandstof; onderscheid 
tussen nieuw/tweedehands

gemiddeld aantal inzittende 
per auto

gemiddeld aantal inzittende per 
auto 1970-2010 jaarlijks per gewest personenwagen 3.1 ADSEI

aantal voertuigkm aantal voertuigkm 1990-2008 jaarlijks Vlaanderen

wegmodi, 
onderscheid naar 
voertuig en wegtype 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/SVR

aantal reizigerskm aantal reizigerskm 1990-2008 jaarlijks Vlaanderen

wegmodi, 
onderscheid naar 
voertuig en wegtype 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

openbaar vervoer voertuigkm aantal voertuigkm 1980,1990-2008 jaarlijks België

per 
vervoersmaatschappi
j 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/ADSEI

onvolledige reeks - De Lijn wel 
volledig

openbaar vervoer aantal 
reizigers aantal reizigers  

1970,1980,1990-
2008 jaarlijks België

per 
vervoersmaatschappi
j 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/ADSEI

onvolledige reeks - De Lijn wel 
volledig

aantal personenkm bus en 
autocar aantal personenkm bus en autocar 1980-2008 jaarlijks Vl + EU spoor 3.1 SVR

voertuigkm autocar aantal voertuigkm 1990-2008 jaarlijks België autocar 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

reizigerskm autocar reizigerskm autocar
1970,1980,1990-
2008 jaarlijks België autocar 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

aantal voertuigkm 
passageierstreinen aantal voertuigkm 1980, 1990-2008 jaarlijks België

spoor opsplitsing 
naar tractie en type 
voertuig mogelijk 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

aantal reizigerskm 
passagierstreinen aantal reizigerskm 1980, 1990-2008 jaarlijks België

spoor opsplitising 
naar nationaal en 
internationaal 
mogelijk 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

aantal reizigers spoor aantal reizigers spoor 2008-2010 jaarlijks België spoor 3.1 ADSEI

jaar en maandcijfers, ook 
opsplitsing nationaal 
internationaal

aantal reizigerskm spoor aantal reizigerskm spoor 2008-2011 jaarlijks België spoor 3.1 ADSEI jaar en maandcijfers
aantal productieve treinkm aantal productieve treinkm 2008-2012 jaarlijks België spoor 3.1 ADSEI jaar en maandcijfers
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bezettingsgraad reizigers reizigerskm/km spoor 1980-2007 jaarlijks Vl + EU spoor 3.1 SVR

fietsgebruik
km/jaar + gemiddeld aantal km 
per persoon per jaar 1980-2007 jaarlijks Vl + EU spoor 3.1 SVR

bedrijvigheid zeehavens aantal bewegingen per tonnenmaat 2008-2010 maandelijks België zeevaart 3.1 ADSEI per haven en alles samen

aantal voertuigkm 
goederentrein aantal voertuigkm 1980, 1990-2008 jaarlijks België

spoor opsplitising 
naar tractie en type 
voertuig mogelijk 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

aantal tonkm goederentrein aantal tonkm 1980, 1990-2008 jaarlijks België spoor 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau verandering indeling in 2008

bezettingsgraad goederen tonkm/km spoor 1980-2007 jaarlijks Vl + EU spoor 3.1 SVR

aantal vaartuigkm binnenvaart aantal voertuigkm
1970,1980,1990-
2008 jaarlijks België binnenvaart 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

verandering methode/indeling in 
2007

aantal tonkm binnenvaart aantal tonkm
1970,1980,1990-
2008 jaarlijks België binnenvaart 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

verandering methode/indeling in 
2007

binnenvaarttransport per 
kwartaal in 1000 ton 2007-2009

jaarlijks/per 
kwartaal België binnenvaart 3.1 ADSEI

met onderscheid tussen 
container en niet-container

aantal ladingen en lossingen 
binnenvaart

aantal ladingen en lossingen 
binnenvaart 2007-2009 jaarlijks België binnenvaart 3.1 ADSEI

bezettingsgraad netwerk miljoen tonkm/km binnenwater 1980-2007 jaarlijks Vl + EU binnenvaart 3.1 SVR

aantal vliegbewegingenin 
luchthavens aantal vliegbewegingen  

1970,1980,1990-
2009 jaarlijks België

luchtvaart, per 
luchthaven 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/ADSEI/SV
R

aantal reizigers luchtvaart aantal reizigers
1970,1980,1990-
2009 jaarlijks België

luchtvaart, per 
luchthaven 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/ADSEI

aantal ton goederen luchtvaart aantal ton
1970,1980,1990-
2009 jaarlijks België

luchtvaart, per 
luchthaven 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/ADSEI

aantal binnen-en 
buitengevaren zeeschepen

aantal binnen-en buitengevaren 
zeeschepen 1997-2009 jaarlijks België per zeehaven 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau/ADSEI

aantal ladingen en lossingen 
zeevaart aantal ton 1997-2009 jaarlijks BelgiË zeevaart 3.1 ADSEI

aantal reizigers zeeschepen aantal reizigers 1997-2008 jaarlijks België per zeehaven 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

aantal ontscheepte en aantal 
ingescheepte passagiers

aantal ontscheepte en aantal 
ingescheepte passagiers 1997-2009 jaarlijks BelgiË zeevaart 3.1 ADSEI

aantal ton zeeschepen aantal ton 1997-2008 jaarlijks België per zeehaven 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

modale verdeling vervoer 
goederen miljoen tonkm 2000-2006 ? België

per modi (weg, 
spoor, binnenvaart) 
en per nationaal 
vervoer, doorvoer,… 3.1

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

Aantal reizigers vervoerd door 
De Lijn  en de NMBS

1990, 1995, 
2000-2009 jaarlijks

De Lijn: Vlaanderen, NMBS: 
België weg, spoor 3.1

MIRA AG transport 
2010

Verkeersintensiteit op 
verschillende types wegen

vkm op autosnelwegen, 
gewestwegen, gemeentewegen

1990 en 1995-
2009 jaarlijks Vlaanderen weg 3.1

MIRA AG transport 
2010

afgelegde afstanden in het 
verkeer aantal voertuigkm 1970-2010 jaarlijks

België en per gewest en per 
type weg; per gemeente 
vanaf 2005 wegmodi 3.1. ADSEI

voor België ook per type 
voertuig; reizigerskm volgens 
type voertuig; 

goederenvervoer in België per 1000 ton en tonkm 1999-2007 jaarlijks BelgiË
per modi (IWW, 
spoor, weg) 3.1. ADSEI

ook publicatie 
maandstatistieken (2008-2010); 
weg volgens binnenlands, 
aanvoer, afvoer en doorvoer; 
spoor volgens binnenlands en 
internationaal
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Naam indicator Inhoud
bestaande 
jaarreeks toekomst? schaal: vlaanderen, belgië modi: weg, spoor,… categorie* bron opmerking berekeningmethode (indien relevant)

lengte wegennet (km) lengte wegennetwerk 2000 en 2005 ?
Per gemeente, 
arrondissement, gewest

wegtransport: 
volgens type 3.2 ADSEI

lengte spoorwegnet (km) lengte spoorwegnet (km) 1998-2009 jaarlijks België spoor 3.2 ADSEI

onderscheid tussen elektrisch 
of niet; en tussen enkel spoor, 
dubbel, 3 of meer

aantal stations en 
stopplaatsen aantal stations en stopplaatsen 1998-2009 jaarlijks België spoor 3.2 ADSEI

infrastructuur openbaar vervoer
aantal lijnen, lengte net, aantal 
stopplaatsen 1996-2009 jaarlijks België openbaar vervoer 3.2 ADSEI

volgens uitbater (De Lijn, TEC, 
MIVB)

transportinfrastructuur lengte netwerken (km)
1970,1980,1990-
2008 jaarlijks België

weg, spoor, 
binnenvaart, 
oliepijpleiding 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

transportinfrastructuur
dichtheid netwerk (km/duizend 
km2)

1970,1980,1990-
2008 jaarlijks België

weg, spoor, 
binnenvaart, 
oliepijpleiding 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

transportinfrastructuur landgebruik - direct en indirect (ha) 2000-2008 jaarlijks België

weg (met 
onderscheid type 
weg), spoor, 
binnenvaart 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

transportinfrastructuur

landgebruik - direct en indirect: 
aandeel van transportinfra in totale 
oppervlakte (km2/1000km2) 2000-2008 jaarlijks België

weg (met 
onderscheid type 
weg), spoor, 
binnenvaart 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

transportinfrastructuur lengte wegennetwerk 1990-2009 jaarlijks vlaanderen
weg (onderscheid 
type weg) 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

vergelijking met andere 
europese landen mogelijk

transportinfrastructuur
dichtheid netwerk (km/duizend 
km2)

1970,1980,1990-
2009 jaarlijks vlaanderen

weg (onderscheid 
type weg) 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

vergelijking met andere 
europese landen mogelijk

transportinfrastructuur
dichtheid netwerk (km/1000 
inwoners)

1970,1980,1990-
2009 jaarlijks vlaanderen

weg (onderscheid 
type weg) 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

vergelijking met andere 
europese landen mogelijk

transportinfrastructuur fiets
lengte fietspaden per type fietspad 
(km) 2005)

geen 
historische 
reeks vlaanderen fiets 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

enkel fietspaden beheerd door 
gewest

transportinfrastructuur fiets
dichtheid fietspaden per type 
fietspad (km/1000km2) 2005)

geen 
historische 
reeks vlaanderen fiets 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

enkel fietspaden beheerd door 
gewest

transportinfrastructuur fiets
dichtheid fietspaden per type 
fietspad (km/1000 inwoners) 2005)

geen 
historische 
reeks vlaanderen fiets 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

enkel fietspaden beheerd door 
gewest

transportinfrastructuur 
openbaar vervoer lengte (km) 1991-2008 jaarlijks? per vervoersmaatschappij bus/metro/tram 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau onvolledige reeks

transportinfrastructuur 
openbaar vervoer dichtheid (km/1000 km2) 1993-2008 jaarlijks? per vervoersmaatschappij openbaar vervoer 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau onvolledige reeks

transportinfrastructuur 
openbaar vervoer dichtheid (km/1000 inwoners 1991-2007 jaarlijks? per vervoersmaatschappij openbaar vervoer 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau onvolledige reeks

transportinfrastructuur spoor lengte (km)
1970,1980,1990-
1998 ? België

goederenvervoer 
alleen en 
goederen/personen 
samen 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

transportinfrastructuur 
binnenvaart lengte (km)

1970,1980,1990,
2000-2008 jaarlijks België binnenvaart 3.2

Transportdatabanken 
FOD MOBILITEIT en 
Planbureau

capacity of intrastructure 
networks (TERM 018)

lengte in km, dichtheid in km/1000 
km2 en in km/1000 bevolking 1990-2008 jaarlijks

EU25, EU27, EU12, EU15, 
EFTA4, EEA32

weg, spoor, 
binnenvaart, 
pijpleidingen 3.2 EEA website

lengte bovenlokaal functioneel 
fietswegennetwerk

lengte bovenlokaal functioneel 
fietswegennetwerk 2008 ? Vlaanderen fiets 3.2 AG Transport 2010
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Bijlage 3: MCA-analyse eerste conceptfase 
Een eerste model is opgemaakt om, voor deze indicatoren waarvoor het mogelijk is, 

binnen een MCA analyse te toetsen hoe deze indicatoren zich ten opzichte van elkaar 

gedragen. In wat volgt worden door middel van voorbeelden (incl enkele screenshots) de 

principes en grote lijnen van deze oefening toegelicht. Het is belangrijk voor ogen te 

houden dat het model gaandeweg verfijnd is geweest, en dat de getoonde figuren niet 

altijd definitief zijn in alle details of alle subindicatoren in hun definitieve vorm bevatten, 

en louter om illustratieve redenen zijn toegevoegd.  

 

Concreet is de analyse uitgevoerd met deze indicatoren waarvoor een concrete waarde 

beschikbaar is voor de laatste 11 jaar. Om tot een volledige reeks te komen zijn 

ontbrekende waarden ingevuld met de waarde van het meest nabije vroeger jaar 

waarvoor wel een waarde beschikbaar is.  

 

Binnen de MCA-omgeving zijn de jaren 2000 tot en met 2010 als ‘alternatieven’ 

opgenomen (in totaal 11 jaren), en de beschikbare indicatoren als ‘criteria’ (in totaal 95 

indicatoren). Hierbij dient opgemerkt te worden dat sommige indicatoren de waarde voor 

bepaalde modi weergeven, en andere totale waarden over alle modi. Voor sommige 

indicatorensets, met name emissies, zijn zowel waarden van de verschillende modi als 

totale waarden opgenomen. Deze indicatoren zijn verdeeld over 10 categorieën. Deze 

kunnen binnen de analyse apart aan- en uitgeschakeld worden (net als individuele 

indicatoren), of voorzien worden van een weging. In deze fase heeft elke groep nog een 

gelijke weging gekregen. De relatieve weging heeft overigens in deze fase weinig invloed 

op de interpretatie van de GAIA-diagrammen. Voor enkele indicatoren (vb. de DALY’s) 

is voor de beschouwde periode slechts 1 waarde gekend. Deze ‘wijzigen dus niet’ binnen 

de periode beschouwd in de analyse en dragen op die manier en binnen de grenzen van 

de MCA-analyse nog niet bij tot inzichten. Deze zijn voorlopig in de oefeningen dan ook 

niet beschouwd.  

Achterliggend zijn er twee mogelijke oorzaken waarom een indicator dezelfde waarde 

heeft binnen de beschouwde tijdsperiode:  

1) De gemeten of berekende waarde voor de indicator blijft constant; er is geen 

verbetering of verslechtering, of wijzigingen aan de indicator zijn kleiner dan 

meetbaar. In dit geval heeft de indicator binnen de beschouwde periode wel een 

informatieve waarde (nl. ‘status quo’), maar deze informatie speelt geen 

functionele rol binnen de MCA analyse. Uiteraard kunnen deze indicatoren 

kunnen eventueel wel nog een zinvolle rol spelen indien verwacht kan worden 

dat ze alsnog betekenisvolle veranderingen vertonen over andere of langere 

tijdsperiodes beschouwd. 

2) De indicator is slechts één maal gemeten tijdens de periode en geëxtrapoleerd 

over de periode, in dat geval mag men niet uitgaan van een status quo. Hoe dan 

ook is een eenmalig meting niet bruikbaar binnen de MCA analyse.  
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Het MCA onderzoek richt zich ook op wat de bijdrage van een wijzigende indicator tot 

het totaalplaatje is, welke indicatoren vergelijkbare trends vertonen, etc.  

 

Concreet zijn de volgende indicatoren en categorieën opgenomen in deze eerste analyse: 

 

ENERGIE 

• Energie Totaal 
• Energie weg 
• Energie spoor 
• Energie lucht 
• Energie scheepvaart 

 

EMISSIES (emissies totaal en emissies modi zijn als aparte groepen gedefinieerd): 

• Emissies CO2 Totaal 
• Emissies CO2 Weg 
• Emissies CO2 spoor 
• Emissies CO2 binnenvaart 
• Emissies CO2 zeevaart 
• Emissies CO2 lucht 
• Emissies CH4 Totaal 
• Emissies CH4 weg 
• Emissies CH4 spoor 
• Emissies CH4 binnenv 
• Emissies CH4 zeev 
• Emissies CH4 lucht 
• Emissies N2O Totaal 
• Emissies N2O weg 
• Emissies N2O spoor 
• Emissies N2O binnenv 
• Emissies N2O zeev 
• Emissies N2O lucht 
• Emissies HFK Totaal 
• Emissies NOx Totaal 
• Emissies NOx weg 
• Emissies NOx spoor 
• Emissies NOx binnenv 
• Emissies NOx zeev 
• Emissies NOx lucht 
• Emissies NMVOS Totaal 
• Emissies PM10 Totaal 
• Emissies PM2.5 Totaal 
• Emissies PM Totaal 
• Emissies SO2 Totaal 
• Emissies benzeen Totaal 
• Emissies As Totaal 
• Emissies Cd Totaal 
• Emissies CO Totaal 
• Emissies CO weg 
• Emissies COspoor 
• Emissies CObinnenv 
• Emissies COzeev 
• Emissies COlucht 
• Emissies Cr Totaal 
• Emissies Cu Totaal 
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• Emissies Cu weg 
• Emissies Cu spoor 
• Emissies Cu binnenv 
• Emissies Cu zeev 
• Emissies Dioxine Totaal 
• Emissies Formaldehyde Tot 
• Emissies Hg Totaal 
• Emissies NH3 Totaal 
• Emissies Ni Totaal 
• Emissies Pb Totaal 
• Emissies Se Totaal 
• Emissies Tolueen Totaal 
• Emissies PAK Totaal 
• Emissies Xyleen Totaal 
• Emissies Zn Totaal 

 

CONCENTRATIES 

• Concentratie PM10 lucht 
• Blootstelling PM10 daggrens 
• Blootstelling PM10 jaargrens 
• Blootstelling Ozon 180 
• Blootstelling Ozon 240 
• Blootstelling Ozon 8u 120 
• Jaaroverlast volksgezondheid 
• Seizoensoverlast vegetatie 
• Seizoensoverlast bossen 

 

GELUID 

• Geluid blootstelling Laeq 65 
• Geluid blootstelling Lden 65 
• Blootstelling geluid luchthaven Brussel 
• Blootstelling geluid luchthaven Oostende 
• Blootstelling geluid luchthaven Antw 
• Blootstelling geluid luchthaven Kortrijk 
• Geluidshinder Matig 
• Geluidshinder Ernstig 

 

STROOIZOUT 

• Strooizout 
 

LICHT 

• Lichthinder Matig 
• Lichthinder Ernstig 

 

GEUR 

• Geurhinder Matig 
• Geurhinder Ernstig 

 

DALY 

• Gezondheid DALY fijnstof 
• Gezondheid DALY ozon 
• Gezondheid DALY geluid 
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• Gezondheid DALY kanker 
• Gezondheid DALY lood 

 

VOETAFDRUK (ruimtebeslag) 

• Footprint Totaal 
• Footprint weg 
• Footprint spoor 
• Footprint binnenv 
• Footprint luchtv 

 

NATUUR 

• Krediet ontsnippering 
 

De uiteindelijke matrix die als input in de analyse is gebruikt, is van de volgende vorm: 

 

Tabel 6: Voorbeeld matrix analyse 

 Criterium 1  Criterium 2  …  Criterium 

95 

2000  Score  Score  …  Score 

2001  Score  Score  …  Score 

…  … … …  …  

2011  Score  Score  …  Score 

 

Binnen de MCA software ziet deze er uit als in Tabel 7. 

 

Tabel 7: Screenshot inputtabel 

 
 

Onderstaande figuur geeft voor de bovenstaande indicatoren de evolutie weer tussen het 

jaar 2000 en 2008. In deze figuur is het zo dat hoe verder de indicator van het centrum is, 

hoe “beter” ze is. Voor emissies is er in deze figuur geen onderscheid gemaakt naar 

modi.  
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Figuur 55: Evolutie van verschillende indicatoren 2 000 en 2008 

 
Uit deze figuur blijkt dat het totale energiegebruik, energie van de weg en de scheepvaart 

gestegen is, terwijl deze van spoor en lucht daalde. Op het vlak van luchtpolluenten zien 

we over het algemeen een verbetering; broeikasgassen en zware metalen zijn, behoudens 

uitzonderingen, echter slechter geworden. . Voor Hg zijn geen verschillen tussen de jaren 

aangegeven, wat deze parameter binnen de periode beschouwd in deze oefening minder 

bruikbaar maakt als indicator. Wat betreft geluid zien we dat de indicator 

geluidsblootstelling aangeeft dat de situatie erger geworden is, terwijl de indicator 

gehinderden uit SLO dan weer het tegengestelde stelt. De indicator voor luchtvaart is 

sterk afhankelijk van de luchthaven zelf. De keuze van de indicator zelf is dus zeker van 

belang. De natuurindicatoren ‘footprint’ (in latere figuren ‘ruimtebeslag’) zijn, opnieuw 

behoudens uitzonderingen, verslechterd over de jaren.  

 

Uit deze figuur blijkt ook dat de hoeveelheid aan indicatoren, de leesbaarheid niet 

verhoogt en het ook moeilijk zal maken om evoluties van een latere geaggregeerde 

indicator eenvoudig op te splitsen. Daarom kan het soms beter zijn om het aantal 

indicatoren te beperken. Daarom analyseren we de indicatoren verder op basis van het 

GAIA vlak. Dit is het resultaat van een principale componenten analyse (PCA). De 

voornaamste vuistregels voor het interpreteren van dit soort diagrammen zijn: 

• Hoe langer de as van het criterium, hoe meer ‘onderscheidend’ dit criterium is. 

• Criteria die dezelfde voorkeuren uitdrukken worden voorgesteld door assen die 

ongeveer in dezelfde richting zijn georiënteerd. 

• Criteria die tegengestelde voorkeuren uitdrukken zijn in tegengestelde richting 

georiënteerd. 
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• Criteria die niet gerelateerd zijn in termen van voorkeuren worden voorgesteld 

door orthogonale assen. 

• Gelijkaardige scenario’s (voor de globale indicator (GI)) worden voorgesteld door 

punten die dicht bij elkaar zijn gesitueerd. 

• Scenario’s voor GI die goed scoren op een bepaald criterium worden voorgesteld 

door punten die gelokaliseerd zijn in de richting van de corresponderende as van 

het criterium. 

 

 

Deze MCA-oefening wordt in de eerste plaats toegepast om op een zo objectief 

mogelijke wijze de reeds beschikbare dataset te exploreren en analyseren, en ter 

onderbouwing van keuzes die gemaakt worden in de loop van het proces. Hierbij wordt 

voornamelijk gekeken naar: 

• Invloed van deelindicatoren op globale indicator.  

• Invloed van wegingen (vertaling prioriteiten). 

• Robuustheid van het resultaat voor wijzigingen van scores en wegingen. 

 

Binnen deze analyses zijn de GAIA-vlakken bestudeerd voor een reeks scenario’s waarbij 

bepaalde groepen en/of jaren al dan niet aan- of uitgeschakeld werden. Hierbij wordt het 

onderscheid gemaakt tussen ‘dubbele’ indicatoren’ en ‘overlappende indicatoren’. Dit zijn 

termen die, louter binnen dit rapport, het volgende onderscheid maken: 

- ‘Dubbele’ indicatoren: indicatoren die a priori inhoudelijk een sterke 

overeenkomst vertonen. Een voorbeeld is emissies en concentraties, waarbij het 

laatste een manifestering is van (een deel van) het eerste. Emissies zijn polluenten 

aan de kant van de bron, concentraties zijn polluenten aan de kant van de 

receptor.  

- ‘Overlappende’ indicatoren: indicatoren die in het Gaia vlak overlappen en die 

dus binnen de beschouwde periode vergelijkbare trends weerspiegelen.  

De twee termen zijn niet onderling inwisselbaar ‘dubbele’ indicatoren overlappen niet 

steeds, en ‘overlappende’ indicatoren zijn niet automatisch ‘dubbel’ (een overlap in het 

Gaia-vlak kan toevallig zijn).  
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Scenario: alle indicatoren48, periode 2000-2010 

 
Figuur 56: Scenario “alle indicatoren – periode 200 0-2010” 

 

 
 

Op basis van de indicatoren worden de jaren 2000-2008 vrij mooi chronologisch 

gerangschikt in Figuur 56. Dit wil zeggen dat in hun globaliteit, de reeks indicatoren een 

trend weergeeft die zich chronologisch manifesteert, hetzij in positieve, hetzij in 

negatieve zin. Uitzonderingen staan haaks op deze lijn (vb. ‘lichthinder matig’ & de meest 

indicatoren van de groep ‘concentraties’). Deze vertonen dus eerder een fluctuerend 

gedrag over de tijd.  

                                                
48 Voor emissies zijn hier enkel de totale waarden meegenomen. 
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Een volgende vaststelling is dat de jaren 2009 en 2010 apart gezet worden buiten deze 

‘chronologische lijn’. Dit houdt in dat deze jaren een ander profiel hebben voor de 

indicatoren die zich ruwweg volgens deze richting uitstrekken (vb. ‘concentraties’, 

‘emissies As totaal’, ‘footprint spoor’, ‘emissies SO2 totaal’). Gezien het de meest recente 

twee jaren van de reeks betreft rijst onmiddellijk het vermoeden dat dit kan komen 

doordat de getalreeksen voor deze jaren nog niet definitief zijn. Studie van de gegevens 

lijkt dit ten dele te bevestigen: voor sommige indicatoren doet zich wel een reële 

trendbreuk voor. Een voorbeeld is emissies SO2 totaal. Voor de volgende analyses werd 

verder gewerkt met de jaren 2000 tot 2007 (ook voor 2008 ontbreken nog enkel 

waarden).  

Tot slot illustreert deze figuur een ander belangrijk resultaat: de clustering van 

indicatoren. Indicatoren die in deze grafiek dicht bij elkaar komen te liggen vertonen 

gelijkaardige patronen over de jaren. In sommige gevallen gaat het over geclusterde 

groepen (vb. ‘concentraties), clusters binnen groepen (vb. de emissiewaarden voor 

metalen versus de emissiewaarden voor enkele andere vluchtige stoffen), of clusters over 

de groepsgrenzen heen (vb ‘energie totaal’, dat samenvalt met emissies CO2 totaal’). 

Interpretatie is belangrijk, in sommige gevallen kan het gaan om toevallige correlaties, in 

andere gevallen kan dit wijzen op redundantie in de gegevens of reële correlaties. In het 

laatste geval zou het kunnen dat het vervangen van de cluster door één enkele indicator 

(al dan niet een aggregaat), gerechtvaardigd is. Steeds moet hierbij rekening gehouden 

worden met mogelijke trendbreuken in de toekomst, of over andere periodes, of over 

langere tijdsreeksen.  

 

Merk op dat de rode lijn zonder label het zwaartepunt van de globale voorkeur, gegeven 

een gelijke weging van de verschillende effecten. Dit wil zeggen dat alle lijnen die 

evenwijdig en in de richting van deze lijn lopen de voorkeursrichting volgen. Dit is 

bijvoorbeeld het geval voor de indicatoren ‘blootstelling geluid luchthaven 

Brussel/Oostende’, Emissies van dioxine, ernstige lichthinder, Energie luchtvaart, 

Emissies NOX, CH4, CO2, SO2, Formaldehyde, e.d.  Ook zien we dat de jaren 2000 tot en 

met 2008 mooi deze voorkeursrichting volgen; dit wijst erop dat – gegeven de weging - 

over de jaren (tot en met 2008) heen de milieu-impact van transport verbeterd is.  

 

Scenario: emissies wel, energie en concentraties niet, dubbele indicatoren 

verwijderd, periode 2000-2007 

Gezien de groepen ‘emissies’, ‘concentraties’ en ‘energie’ in theorie overlappen, zijn 

scenario’s bekeken waarbij telkens één van deze groepen apart werd meegerekend. 

Hierbij is niet enkel gekeken naar de GAIA-vlakken, maar ook naar de uiteindelijke 

rangorde die uiteindelijk werd toegekend aan de jaren door de MCA-analyse. 

Onderstaande Figuur 57 geeft het GAIA vlak indien we emissies wel mee opnemen, 

maar energie en concentraties niet.  
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Figuur 57: Scenario “Emissies, dubbele indicatoren v erwijderd, 2000-2007” 

 
 

Deze analyse geeft duidelijk de clusters binnen emissies weer: enerzijds de cluster 

‘metalen’ (links), anderzijds een cluster ‘vluchtige stoffen’ (rechts).  

De rangorde van de jaren wordt weergegeven in het volgend Promethee II diagram: 
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Figuur 58: PrometheeII diagram Scenario “Emissies, d ubbele indicatoren verwijderd, 2000-2007” 

 
 

De vergelijking van deze Promethee II-diagrammen tussen de verschillende scenario’s 

wordt in eerste instantie gebruikt om snel te verifiëren of een wijziging (vb. wijzigen 

weging van een indicator of indicatorgroep) leidt tot substantiële wijzigingen in de score 

waarmee de jaren worden beoordeeld. Merk op dat de scores weergegeven in Figuur 58 

relatief zijn ten opzichte van de meegenomen scenario’s. Dit wil zeggen dat als we 

bijvoorbeeld het jaar 2008 toevoegen, de scores voor alle jaren veranderen.  

 

Scenario: emissies wel, energie en concentraties niet, overlappende emissies 

geschrapt, dubbele indicatoren verwijderd, periode 2000-2007 

In een oefening waarbij voor overlappende emissies telkens slechts één behouden bleef 

werd het volgende GAIA-vlak bekomen.  
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Figuur 59: Scenario “Emissies, dubbele indicatoren e n overlappende emissies verwijderd, 2000-
2007” 

 
De verschillen met het vorige scenario zijn zoals verwacht relatief klein, waaruit besloten 

kan worden dat voor de beschouwde jaren het gericht vervangen van clusters door één 

representatieve indicator een gelijkaardig beeld geeft. 

 

Scenario: energie wel, emissies en concentraties niet, dubbele indicatoren 

verwijderd, periode 2000-2007. 

De oefening waarbij energie werd meegenomen, en emissies en concentraties niet, levert 

het volgende GAIA-vlak: 
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Figuur 60: Scenario “Energie, dubbele indicatoren ve rwijderd, 2000-2007” 

 
Scenario: concentraties wel, emissies en energie niet, dubbele indicatoren 

verwijderd, periode 2000-2007. 

De oefening waarbij concentraties werd meegenomen, en emissies en energie niet, levert 

het volgende GAIA-vlak: 
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Figuur 61: Scenario “Concentraties, dubbele indicato ren verwijderd, 2000-2007”  

 
Het beeld dat verkregen wordt indien enkel concentraties worden meegenomen verschilt 

significant van dat waarbij respectievelijk energie en emissies wordt meegenomen. Dit 

wordt onderstreept wanneer we naar de Promethee II-diagrammen kijken: de verschillen 

tussen Emissies en Energie zijn eerder subtiel, terwijl het beeld voor Concentraties voor 

enkele jaren betekenisvolle afwijkingen vertoont (vb. 2007).  
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Figuur 62: Promethee II diagram – Emissies – Energi e - Concentratie 

 

EMISSIES 

 
ENERGIE 

 
CONCENTRATIES 

 
 

Dit kan ten dele te wijten zijn aan het feit dat de indicatorengroep ‘concentraties’ meer 

dan alleen de transportsector omvat. Dat de MCA een verschillend beeld geeft met deze 

indicatorengroep zet aan tot voorzichtigheid om deze mee te nemen bij de aggregatie van 

een globale indicator.  

 

Scenario: emissies wel, energie en concentraties niet, overlappende emissies uit 

alle groepen geschrapt, dubbele indicatoren verwijderd, periode 2000-2007 
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Voor deze oefening zijn gericht overlappende indicatoren geschrapt, waarbij het globale 

resultaat steeds in grote lijnen gelijkaardig bleef. Zo komen we tot een ‘minimum set’ 

indicatoren die – althans voor de periode 2000-2007 – een representatief beeld geven in 

vergelijking met het scenario waarin alle indicatoren zijn meegenomen.  

De volgende indicatoren werden voor deze oefening behouden: 

• Emissies CO2 Totaal 
• Emissies PM Totaal 
• Emissies SO2 Totaal 
• Emissies As Totaal 
• Emissies Cd Totaal 
• Emissies Cu Totaal 
• Emissies Se Totaal 
• Emissies Zn Totaal 
• Geluid blootstelling Laeq 65 
• Geluid blootstelling Lden 65 
• Strooizout 
• Lichthinder Ernstig 
• Geurhinder Ernstig 
• Footprint Totaal 
• Krediet ontsnippering 

 

Deze houdt in deze fase nog geen keuze in om een bepaalde indicator al dan niet mee te 

nemen. Verschillende ‘minimum sets’ zijn denkbaar die tot vergelijkbare resultaten leiden. 

Wel is duidelijk dat bepaalde indicatoren voor de beschouwde periode kunnen doorgaan 

als substituten voor andere indicatoren of indicatorenclusters, en dat de MCA deze 

mogelijke correlaties kan blootleggen.  

 

Figuur 63: Scenario: emissies wel, energie en conce ntraties niet, overlappende emissies uit alle 
groepen geschrapt, dubbele indicatoren verwijderd, periode 2000-2007- GAIA vlak 
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Voor de vergelijking van de scenario’s is uiteraard niet enkel naar de Promethee II- 

grafieken gekeken: deze geven enkel een globale score weer. Twee jaren die een 

gelijkaardige score krijgen kunnen mogelijk toch een zeer verschillend beeld hebben 

wanneer naar de individuele indicatoren gekeken wordt. Dergelijke zaken kunnen worden 

gevisualiseerd door middel van spider web grafieken. Hieronder worden twee 

voorbeelden gegeven van dergelijke spider web grafieken: de jaren 2001 en 2002 een 

sterk gelijkend beeld, terwijl 2000 en 2006 zeer sterk verschillen:  

 

Figuur 64: Spider web 2001-2002 
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Figuur 65: Spider web 2000-2006 

 
 

Merk op: het eventueel toegekende gewicht voor elke indicator of indicatorengroep 

speelt geen rol in deze spider web figuren (het gewicht bepaalt eerder in welke mate de 

uiteindelijke rangschikking rekening houdt met de verschillen zoals weergegeven in de 

spider web graphs). 

De vergelijking 2000-2006 wijst duidelijk op één van de grootste valkuilen bij het gebruik 

van één geaggregeerde indicator. Hoewel de waardes voor verschillende jaren ongeveer 

hetzelfde kunnen zijn, kunnen de onderliggende indicatoren toch heel sterk verschillen. 

Het blijft daarom belangrijk om ook steeds de evoluties in de onderliggende indicatoren 

te bekijken. 

 

Globaal kan geconcludeerd worden dat er binnen de gebruikte indicatorengroep clusters 

te definiëren zijn van indicatoren die een sterk gelijkend beeld geven, en dit zowel binnen 

bepaalde groepen als over de groepsgrenzen heen. Meer nog, bepaalde groepen vormen 

op zich staande clusters. In het geval van de groep concentraties kan dit gerelateerd zijn 

aan het feit dat deze groep meer omvat dan louter transport. Het meenemen van 

indicatoren uit die groep zal dan ook met de nodige voorzichtigheid moeten gebeuren.  

Tevens bevat de volledige reeks indicatoren een grote hoeveelheid overbodige 

informatie, verschillende indicatoren kunnen geschrapt wordt zonder dat het globale 

resultaat op een betekenisvolle manier wijzigt.  
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De MCA-analyse biedt een sterke tool om deze overbodige informatie in de 

indicatorensets op te sporen en te toetsen. 

 

Bovenstaande analyse keek steeds naar de globale groep van indicatoren. In de volgende 

scenario’s focussen we steeds op de deeleffecten en hoe de verschillende indicatoren die 

een bepaald effect meten zich ten opzichte van elkaar verhouden.  

 

Scenario: Emissies volgens modi 

In de voorgaande figuren werden enkel de totale emissies opgenomen. In onderstaande 

Figuur 66 maken we een onderscheid naar modi. De voorkeursrichting is de lange lijn 

linksboven.  

 

Figuur 66: Emissies volgens modi 
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De meeste emissies volgen de voorkeursrichting. Emissies die haaks op elkaar staan 

volgen een andere evolutie. Over het algemeen zijn er geen grote verschillen in evolutie 

tussen de verschillende modi en het totaal, al is dit niet het geval voor alle polluenten. 

Voor CO2 zien we wel dat bijvoorbeeld de CO2 uitstoot van luchtvaart haaks staat op de 

totale uitstoot.  

 

Scenario: Indicatoren voor immissies.  

Het is ook mogelijk om te focussen op bijvoorbeeld blootstelling en 

seizoensoverlastindicatoren voor ozon, zoals in onderstaande Figuur 67. 

 

Figuur 67: Indicatoren voor immissies 

In deze figuur zien we dat de jaren zich minder “mooi” gedragen en dat er wat meer 

variatie in zit. Over de jaren heen zien we dat één groep een bepaalde voorkeur uitdrukt 

en dat de andere groep zich indifferent ten opzicht van deze voorkeur gedraagt (en vice 
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versa). De rode lijn geeft dan een compromisvoorkeur weer die het beste van alle 

werelden probeert te combineren.    

 

Scenario: Indicatoren voor geluid 

Gegeven dat geluid zich in de eerste figuur niet consistent gedroeg, analyseren we de 

verschillende indicatoren voor geluid verder: 

 
Figuur 68: Indicatoren voor geluid 

 
Op basis van alle blootstellingcijfers was 2008 het beste jaar (i.e. algemeen het minste 

blootstelling). Het zijn vooral de cijfers voor Brussel die tot dit resultaat leiden.  

Merk verder ook op dat geluidshinder en geluidsblootstelling tegenover elkaar liggen. 

Beide opnemen zou ertoe kunnen leiden dat ze elkaar opheffen.  

 

Scenario: strooizout, licht- en geurhinder 
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Het beeld voor licht- en geurhinder, weergegeven in Figuur 69, is beter – al is er de 

laatste jaren weer een verslechtering. Wel dient opgemerkt te worden dat dit op basis is 

van erg ruwe cijfers. 

 

Figuur 69: strooizout, licht en geurhinder 

 
Scenario footprint (ruimtegebruik) volgens modi 

Voor de volledigheid geven we ook de figuur voor ruimtegebruik (footprint) mee (zie 

Figuur 70). We zien duidelijk dat spoor zich in zeker mate anders gedraagt dan de weg en 

dat de jaren in omgekeerde richting evolueren dan de voorkeur.   
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Figuur 70: footprint volgens modi 
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Bijlage 4: MCA analyse individuele effecten binnen taak C 
 

Tussen indicatoren voor emissies, concentraties en energie is een aanzienlijke overlap of 

correlatie te verwachten. Om de relaties en verschillen tussen indicatoren uit deze 

groepen te onderzoeken zijn enkele scenario’s doorgerekend waarbij deze samen of apart 

zijn ingeschakeld. Hierbij is steeds gewerkt met totale waarden (ipv waarden per modi). 

Deze oefeningen zijn uitgevoerd inclusief en exclusief de laatste drie jaren (2008-2010), 

aangezien voor sommige indicatoren geen cijfers voor deze jaren beschikbaar waren.  

 

Figuur 71: GAIA vlak - alle jaren, alle totalen 
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Figuur 72: GAIA vlak - 2000-2007, alle totalen 
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Figuur 73: GAIA vlak - 2000-2007, enkel emissies, g een concentraties of energie 
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Figuur 74 GAIA vlak - enkel emissies (direct en ind irect) – concentraties – energie; geen andere 
indicatoren 
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Bijlage 5: Directe emissies 

 

directe en indirecte emissies enkel directe emissies
ton ton ton ton ton ton kg kg kg kg mg ton kg ton kg kg kg kg kg ton kg
NOx NMVOS PM-totaal SO2 CO benzeen As Cd Cr Cu dioxines formaldehydeHg NH3 Ni Pb Se totaal PAKxyleenisomeren tolueen Zn

2000 114594 35737 10697 29797 121579 2072 4 50 533 34443 273 694 2 1479 638 2656 75 68 2392 2245 14104
2001 110480 32083 10286 28878 104832 1778 4 50 539 34952 233 627 2 1416 644 2631 76 74 2080 1952 14244
2002 106518 28604 9792 26929 91770 1525 4 50 535 34414 202 561 2 1336 636 2550 76 79 1783 1670 14179
2003 104709 25972 9544 26250 83059 1332 4 51 541 34757 180 515 2 1258 643 2527 77 84 1562 1468 14373
2004 102399 23410 9277 25862 74365 1159 4 51 546 35173 160 473 2 1167 682 2507 77 89 1350 1280 14511
2005 99752 20999 8750 25769 64478 989 4 51 549 35493 144 436 2 996 687 2474 77 91 1133 1081 14553
2006 95498 19028 8499 25330 56989 876 4 51 549 35471 127 387 2 903 653 2426 78 97 974 934 14618
2007 93872 16871 8310 25075 50607 772 5 52 557 35845 121 339 3 810 680 2400 81 101 798 791 14836
2008 90476 13946 8032 24421 42696 652 5 53 563 36295 105 284 3 759 700 2373 82 103 560 604 14997
2009 79791 12789 7467 23931 36711 580 4 50 539 34938 105 233 2 680 657 2282 77 105 496 536 14432


