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Aanleiding
Nieuwe vormen van informatie- en communicatietechnologie kunnen van invloed zijn op het 
verkeersgedrag van individuen. Informatie kan reizigers meer bewust maken van mogelijke 
keuze-opties, zodat men betere beslissingen kan nemen. Informatie kan leiden tot wijzigingen 
in routinematige activiteitenpatronen en verplaatsingsgedrag. Hierover is nog weinig bekend in
de literatuur. TRISTAM had tot doel meer inzicht te krijgen in deze processen en met name om
modellen hiervoor te ontwikkelen.

Uitkomsten en aanbevelingen
Het programma heeft geleid tot de volgende resultaten:

 modellen over de invloed van reisinformatie op routekeuze;
 modellen over de invloed van reisinformatie op activiteitenpatronen;
 ontwikkeling van nieuwe technologie voor dataverzameling en ervaring met gebruik van

GPS voor de meting van de effecten van reisinformatie op toegankelijkheid;
 inzicht in het voordeel van informatietechnologieën voor reizigers en de maatschappij. 

Te noemen zijn:
◦ Telewerken voor de ochtendspits kent wellicht geen maatschappelijke voordelen, 

zelfs als de technologie gratis is;
◦ De introductie van tijd-afhankelijke beprijzing kan ertoe leiden dat het geografisch 

gebied van een stad zich uitbreidt.

Andere uitkomsten:
 Er zijn mogelijke synergie-effecten tussen het verstrekken van reisinformatie en tele-

activiteiten (zoals telewerken en telewinkelen): de voordelen die reisinformatie kan 
hebben voor de bereikbaarheid kunnen nog groter worden als er meer mogelijkheden 
voor tele-activiteiten zijn in situaties waarin reizigers keuzes maken op grond van 
reisinformatie in verband met congestie. Andersom geldt hetzelfde: de voordelen van 
tele-activiteiten op de bereikbaarheid kunnen groter worden als er meer reisinformatie 
beschikbaar is. 

 Het leveren van reisinformatie door een private partij die het monopolie heeft, heeft 
een verwaarloosbaar welvaartsverlies. Het lijkt erop dat het niet uitmaakt wie de 
informatie precies verschaft (een private of publieke partij).
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