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Voorwoord

Afgelopen november kregen we als kennisgebruikers en geïnteresseerd 

publiek alvast een voorproefje van de resultaten uit het programma 

Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad (DBR). Ik mocht toen tot mijn 

plezier de conferentie Verbinden van Duurzame Steden in de Beurs van 

Berlage te Amsterdam openen. Wie van de partij was, kon getuige zijn van 

het verhaal van hoogleraar Bert van Wee (Technische Universiteit Delft), 

waarin hij een waaier aan waardevolle inzichten en aanbevelingen die al 

uit de DBR-onderzoeken zijn voortgekomen presenteerde. Veel van wat 

hij vertelde, vindt u terug in dit jaarverslag. Hiermee zetten we de traditie 

voort om u te informeren over de hoogtepunten van het afgelopen jaar. 

Het VerDuS-congres was zeker zo’n hoogtepunt, waarvan u ook een 

impressie in dit boekje vindt.

Een ander hoogtepunt was het gereed komen van de VerDuS-website, 

waarbinnen het DBR-programma een eigen plek heeft (http://dbr.verdus.nl). 

Ik beveel deze website van harte bij u aan. Naast allerlei nieuws en pagina’s 

waarop u VerDuS-programma’s en -projecten op de voet kunt volgen, 

vindt u hier de eerste notities in het kader van de Synthesestudies DBR. 

Doel hiervan is om vraaggestuurd en themagewijs kort samen te vatten 

welke praktijkrelevante kennis er nu voor handen is. En zo zullen er in 

de loop van 2013 en 2014 nog veel meer kennisproducten verschijnen. 

Want we zijn inmiddels de eindfase van het programma in gegaan. Enkele 

postdoconderzoekers hebben hun werk al afgerond en aankomend 

voorjaar verwachten we de eerste DBR-promotie.

Net als vorig jaar treft u ook dit jaar in dit jaarverslag weer portretten van 

AIO’s en postdoc-onderzoekers aan. Zij vertellen over de belangrijkste 

uitkomsten van het werk in de afgelopen tijd. Een deel van hen was te 

gast op ons departement in juni, toen de tweede Young Scientists Meeting 

werd gehouden, met niet alleen DBR-onderzoekers, maar ook AIO’s uit 

de NWO-programma’s Urban Regions of the Delta en Energy Transitions. 

Medewerkers van ons departement kregen boeiende presentaties van 

DBR-onderzoekers, waarbij de praktijkrelevantie van de kennis die de 

jonge onderzoekers overdroegen ons aangenaam verraste. Hoewel, 
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verraste? We wisten natuurlijk al dat het DBR-onderzoek is ingegeven 

door maatschappelijke vraagstukken rond duurzame bereikbaarheid van 

stedelijke regio’s. Het was dus extra fijn om te merken dat ook de jonge 

uitvoerders van het onderzoek met relevante resultaten komen. Dat smaakt 

naar meer!

Siebe Riedstra

Secretaris-Generaal, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Voorzitter Raad van Toezicht VerDuS

(onderzoeksthema Verbinden van Duurzame Steden)

PS: Voor de populaire jaarverslagen van 2008 tot en met 2011 verwijs ik  

u graag naar de (nieuwe) DBR-website: http://dbr.verdus.nl



 7
Vijf jaar Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad | Populair jaarverslag 2012

1 Het jaar 2012 in vogelvlucht

Het jaar 2012 was het vijfde jaar dat het DBR-programma op volle toeren 

draaide. Dit jaar werd het aantal werkzame onderzoeksteams gecomple-

teerd met de honorering van nog vier laatste projecten – twee over transit 

oriented development en twee over fietsgebruik. Ook zijn er in 2012 twee 

communities of research and practice van start gegaan en is er onder lei-

ding van hoogleraar Bert van Wee een kennisoverdrachtsproject opgezet in 

de vorm van zogenoemde Synthesestudies.

Het was weer een druk jaar voor het DBR-programma. Naast de weten-

schappelijke arbeid van de onderzoekers en hun overleggen met de 

eigen gebruikersgroepen en de activiteiten van de programmacommissie, 

gebeurde er meer. In januari verscheen in RO Magazine een artikel over 

bereikbaarheid als factor in de economische ontwikkeling van stedelijke 

regio’s. Dit was het thema van de DBR-conferentie in 2011. De onderzoekers 

deden sowieso van zich horen in diverse vakbladen voor ruimtelijke 

ordening en mobiliteit, waaronder in S+RO over het toenemende fiets-

gebruik.

Evaluatie en synthesestudies

In februari vond de midterm evaluation van de zeven langlopende 

programma’s uit de eerste en tweede subsidierondes plaats. Een 

commissie van  vier buitenlandse reviewers bekeek de voortgang en de 

wetenschappelijke resultaten en ging in gesprek met de programmaleiders. 

Ook waren Nederlandse experts uit de praktijk betrokken bij de 

evaluatie. Over het algemeen pakte de evaluatie goed uit en kregen de 

programmaleiders tips en aanbevelingen om hun onderzoek verder aan 

te scherpen. De midterm evaluation vormde ook het startpunt voor de 

Synthesestudies. Hoogleraren werken hierbij samen met praktijkexperts 

uit de drie MIRT-regio’s (de noord- en zuidvleugel van de Randstad 

en Brabantstad) om kennisvragen die in de praktijk leven van een 

wetenschappelijk antwoord te voorzien. In 2012 verscheen een notitie – 

over on trip informatievoorziening – als eerste resultaat hiervan.
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Kennisoverdracht

In het voorjaar van 2012 ging de website van Verbinden van Duurzame 

Steden (VerDuS), waarvan DBR deel uitmaakt, in de lucht. Alle informatie 

over DBR staat nu op deze site en is rechtstreeks benaderbaar via:  

http://dbr.verdus.nl.

In juni vond er weer een Young Scientists Meeting plaats in samenwerking 

met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een impressie hiervan 

staat in hoofdstuk 6. Ook was er weer een grote conferentie waarop 

DBR-onderzoekers hun werk presenteerden en in dialoog gingen met 

praktijkexperts. In 2012 gebeurde dat traditiegetrouw weer in november, 

maar deze keer in een grotere context dan voorheen. Naast DBR-onderzoek 

waren er ook andere programma’s en onderzoekers uit de ‘VerDuS-

stal’ aanwezig. Ruim tweehonderd bezoekers deden mee (zie verder 

hoofdstuk 7).

De laatste vier projecten gehonoreerd

Het jaar 2012 was ook het jaar waarin de twee projecten over transit 

oriented development (TOD) van start gingen. In de zomer en in 

december kwamen er nog twee laatste onderzoeksprojecten bij, beide 

op het terrein van het gebruik van de fiets. De projectleiders van de vier 

projecten vertellen er meer over in hoofdstuk 2. Bijzonder aan de TOD- 

en fietsprojecten is dat zij samenwerken met andere onderzoekers en 

praktijkexperts in twee communities of research and practice. VerDuS-

netwerkmanager Jan Klinkenberg is hierbij de spin in het web.

Taskforce Mobiliteit en Ruimte

De TOD-community – inmiddels omgedoopt tot Taskforce Mobiliteit en 

Ruimte – is een samenwerkingsverband van VerDuS, Transumo Footprint, 

het Innovatieberaad Infrastructuur en Ruimte van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de Vereniging 

Deltametropool. De Taskforce wil naast de praktijkondersteuning van drie 

grote wetenschappelijk onderzoeksprojecten (twee van DBR en één van 

het programma Urban Regions in the Delta) onder andere optreden als 

‘expertiseloket knooppuntontwikkeling’ voor pilots met TOD in Nederland 

en daarmee beleidsmakers en praktijkpartijen met gerichte kennis en 

expertise ondersteunen.
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Fietscommunity

De ‘fietscommunity’ is een initiatief van DBR, Transumo Footprint, 

Fietsersbond en Fietsberaad/CROW. De community faciliteert en organiseert 

de interactie met de nationale (en waar nodig/mogelijk de internationale) 

fietspraktijk (gemeenten, consumentenorganisaties, ProRail, NS en derge-

lijke). In de projecten zelf blijft deze interactie beperkt tot de partijen die 

zich gecommitteerd hebben aan het onderzoek (de gemeenten Amsterdam, 

Groningen en Amersfoort). De community mobiliseert publieke en private 

partijen om aanvullende expertise en praktijkervaringen in te brengen in 

de fietsonderzoeksprojecten. Ook zal de groep overleg organiseren met 

gebruikersgroepen en stakeholders, waarmee fietsonderzoek in een bre-

dere context kan worden geplaatst (denk hierbij aan benuttingbeleid, Slim 

Werken Slim Reizen, enzvoort).

Internationale contacten

Sinds 2012 is DBR compleet met in totaal veertien programma’s en projec-

ten waarop momenteel zo’n 44 AIO’s en post-docs werkzaam zijn. Om de 

samenwerking met buitenlandse experts te bevorderen, zijn in het kader 

van de internationaliseringsregeling DBR in 2011 en 2012 acht aanvullende 

aanvragen gehonoreerd. Excellente buitenlandse onderzoekers worden 

hierdoor in de gelegenheid gesteld om gedurende een periode van maxi-

maal een jaar mee te werken aan het DBR-onderzoek.
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2 Vier laatste projecten gestart
 Transit Oriented Development en fietsgebruik

In 2012 werden de vier allerlaatste projecten binnen het DBR-programma 

toegekend. Er zijn twee postdoc-projecten gestart rond het thema transit 

oriented development (TOD). De andere twee gaan over het gebruik van 

de fiets. In dit hoofdstuk vertellen de projectleiders wat hun projecten 

inhouden. Voor beide onderwerpen is een community of research 

and practice opgezet, waarin onderzoekers en praktijkexperts kennis, 

informatie en ervaring uitwisselen.

Barrières rond transit oriented development overwinnen

Het project ‘Implementing TOD’ staat onder leiding van prof. dr. ir. Luca 

Bertolini (Universiteit van Amsterdam). Het werk wordt uitgevoerd door 

Sander Lenferink (Radboud Universiteit Nijmegen, onder leiding van prof. 

dr. Erwin van der Krabben), Dorina Pojani en Verena Balz (Technische 

Universiteit Delft, onder leiding van dr. Dominic Stead) en Ren Thomas 

(Universiteit van Amsterdam). Luca Bertolini vertelt: ‘TOD staat voor de 

afstemming tussen de ontwikkeling van locaties en die van verkeers- 

en vervoersnetwerken, en in het bijzonder voor de concentratie van 

ruimtelijke ontwikkelingen rondom knooppunten waar openbaar vervoer 

en auto samenkomen. Dit kan een bijdrage leveren aan het economisch 

en sociaal functioneren van de noordelijke Randstad, door te zorgen dat 

de belangrijkste bestemmingen op de best bereikbare plekken zijn. Ook 

kan TOD bijdragen aan het duurzamer maken van de mobiliteit in de 

noordelijke Randstad, door te zorgen dat de belangrijkste locaties minder 

afhankelijk van de auto worden.’

Hoe kan TOD in de noordelijke Randstad worden geïmplementeerd?

‘Ons project richt zich op de vraag hoe TOD in de noordelijke Randstad 

geïmplementeerd kan worden. We zien immers dat TOD moeilijk van de 

grond komt, ook wanneer TOD in het beleid wordt opgenomen en er 

consensus tussen stakeholders lijkt te bestaan. Hoe komt dat? En hoe kan 

het anders? We proberen in het bijzonder een antwoord te geven op drie 

vragen. De eerste is welke ruimtelijke en vervoersbeleidsmaatregelen 
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een doorbraak van TOD in de noordelijke Randstad kunnen forceren. De 

tweede betreft de vraag naar publieke-private financiële arrangementen. 

De derde vraag is welke informatie, en in welke vorm, kan helpen de 

relevante stakeholders TOD te omarmen.’

Succesfactoren inzamelen en systematiseren

‘Er is internationaal al vrij veel onderzoek naar de implementatie van TOD. 

Dit blijft echter meestal steken in het beschrijven van best practices en 

nogal vage lijsten van succes- en faalfactoren. Daardoor wordt toepassing 

elders problematisch. De grootse uitdaging van het project vind ik om 

deze gefragmenteerde, anekdotische kennis te systematiseren en aldus 

bruikbaar te maken voor toepassing in de noordelijke Randstad en andere 

stedelijke regio’s.’

Samenwerking met professionals uit de praktijk

Aan het project doen uiteenlopende maatschappelijke partijen mee, die 

verschillende soorten stakeholders vertegenwoordigen, vertelt Bertolini. 

‘Dat zijn de gemeente en stadsregio Amsterdam, de Provincie Noord-

Holland, Schiphol, de Vereniging Deltametropool, het burgerinitiatief 

De Kracht van Utrecht, Bouwfonds, en consultant Goudappel 

Coffeng. We hebben al veel, en positieve, ervaring met dergelijke 

samenwerkingsverbanden tussen wetenschap en praktijk, bijvoorbeeld 

in de projecten van ICES-KIS en Platform 31 (voorheen Nicis Institute). Het 

belangrijkste is dat voor beide kanten er een duidelijk nut in moet zitten. 

Voor de praktijk zijn het vooral concrete handreikingen voor innovaties, 

maar ook gewoon ‘ruimte voor reflectie’ op enige afstand van de waan 

van de dag. Voor de wetenschap is het de mogelijkheid om de praktijk als 

laboratorium voor het genereren en toetsen van hypothesen te gebruiken. 

Concreet zijn in ons project twee vormen van samenwerking voorzien. De 

eerste is continue feedback van de praktijk op de wetenschap in alle fasen 

van het onderzoek, vanaf het opzetten van het voorstel tot en met de 

disseminatie van de resultaten. De tweede is ambitieuzer en voorziet het 

gezamenlijk opzetten van experimenten om de concrete toepasbaarheid 

van de opgedane inzichten te verkennen.’
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Uitwisseling in de Taskforce Mobiliteit en Ruimte

‘De taskforce heeft als doel de uitwisseling tussen de projecten onderling en 

tussen de projecten en de brede praktijk te faciliteren. Dit is een essentiële 

taak, en iets wat niet vanzelf zou gebeuren. Het geeft de mogelijkheid om 

synergie tussen bevindingen in verschillende regio’s en vanuit verschillende 

invalshoeken te bewerkstelligen en om de impact van het onderzoek in 

de praktijk verder dan het projectconsortium te brengen. Het komt op 

een moment waar veel onderzoek naar TOD wordt gedaan (ook buiten 

DBR), en waar veel partijen in de praktijk ervoor lijken te willen gaan. 

Deze activiteiten zijn echter nogal gefragmenteerd en niet eens op elkaar 

afgestemd. Het zou fantastisch zijn als de taskforce als katalysator hiervan 

zou kunnen werken en zo een doorbraak van TOD in Nederland te helpen 

bewerkstelligen. Onze bijdrage is tweeledig: enerzijds willen we een 

significant deel van de kennis en de praktijknetwerken leveren, anderzijds 

willen we actief meedenken over de effectiefste werkvormen.’

Bereikt in 2012

Het project is in de zomer van 2012 van start gegaan. Sindsdien heeft 

Ren Thomas elf internationale casussen geselecteerd (waaronder drie 

Nederlandse), waarvan zij de kritische succesfactoren identificeert. Zij doet 

dit onder andere door een meta-analyse van bestaande case studies en 

interviews met lokale experts. Sander Lenferink heeft een inventarisatie 

gemaakt van innovatieve modellen voor transit oriented development. De 

modellen gaan over financiële, juridische en governance-instrumenten die 

TOD kunnen stimuleren, maar nog niet of slechts beperkt worden ingezet in 

Nederland. Verder heeft Sander de TOD-praktijk in de noordelijke Randstad 

onderzocht om te kijken waar er met de innovatieve modellen zou kunnen 

worden geëxperimenteerd. Op dit moment lijkt de Zaancorridor (ruwweg 

tussen de stations van Heerhugowaard en Amsterdam Sloterdijk) de meest 

concrete mogelijkheden te bieden. Dorina Pojani en Verena Balz hebben 

zich gericht op het begrijpen van kennis- en informatieprocessen rond 

TOD-planningsconcepten, met bijzondere aandacht voor het leren van 

ervaringen in andere landen. Het gaat daarbij zowel om wetenschappelijke 

literatuur als om beleidsdocumenten. Ze doen daarbij onderzoek onder 

ambtenaren en andere betrokkenen.
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TOD in de zuidelijke Randstad stimuleren

Karst Geurs (Universiteit Twente) leidt het project ‘TOD in the Randstad 

Southwing’, over strategieën voor de integratie van stedelijke ontwikkeling 

en vervoersknooppunten in de Stedenbaan. De postdoc-onderzoekers 

binnen dat project zijn Hans Koster (Vrije Universiteit), Martijn Dröes (Vrije 

Universiteit), Christa Hubers (Technische Universiteit Delft) en Lissy La Paix 

Puello (Universiteit Twente). De onderzoekers zijn nu een half jaar bezig en 

en hebben de voorbereidende fase achter de rug. Inzameling van data gaat 

in 2013 van start.

StedenbaanPlus

Karst Geurs vertelt: ‘StedenbaanPlus staat bekend als een regionaal 

samenwerkingsverband van regionale en lokale overheden, NS en ProRail, 

die vrijwillig samenwerken om ruimtelijke verdichting rond NS-stations te 

realiseren. Het idee is dat verdichting extra reizigers oplevert, waarmee 

de NS een frequentieverhoging van de sprinters in de Zuidvleugel 

van de Randstad kan realiseren. Aanleiding voor het onderzoek is het 

effect van de economische crisis op de woning- en vastgoedmarkt op 

de mogelijkheden voor TOD. Een andere aanleiding is de toename van 

het aantal stakeholders door opschaling van Stedenbaan naar de gehele 

Zuidvleugel van de Randstad. Als gevolg hiervan ontstaat er concurrentie 

op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen tussen afzonderlijke knooppunten 

binnen StedenbaanPlus. Voor OV-reizigers betekent het concurrentie tussen 

bijvoorbeeld tram, sprinter en intercity.’

Wat zijn slimme ontwikkelstrategieën voor StedenbaanPlus? 

De onderzoekers in het project van Geurs willen achterhalen wat 

effectieve en efficiënte ontwikkelstrategieën zijn voor StedenbaanPlus 

op de middellange en lange termijn. Ook willen ze weten welke lessen 

uit succesvolle TOD-projecten in Europa en de Verenigde Staten kunnen 

worden getrokken als het gaat om governance issues. Geurs: ‘In de 

deelprojecten richten we ons op de effecten van verbeteringen van de 

toegankelijkheid van stations voor voetgangers en fietsers en andere 

stationskenmerken op treingebruik en regionale bereikbaarheid. 

Een tweede vraag is wat de ruimtelijk-economische effecten zijn van 

verschillende TOD strategieën, rekening houdend met concurrentie tussen 
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gemeenten om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Tenslotte willen we 

weten wat de huidige marktkansen voor TOD zijn. In welke mate en onder 

welke condities zijn mensen bereid om in de nabijheid van stations te 

wonen?’

Kennisontwikkeling direct op de praktijk gericht

‘De belangrijkste uitdaging is om in de korte looptijd van het onderzoek 

– twee jaar – wetenschappelijk vernieuwend onderzoek uit te voeren 

en onderzoeksresultaten te krijgen waar de praktijk – in ons geval 

StedenbaanPlus – ook echt iets aan heeft,’ vertelt Geurs. ‘We werken in 

het programma intensief samen met het programma StedenbaanPlus. In 

StedenbaanPlus werken lokale en regionale overheden in de Zuidvleugel 

van de Randstad, NS en ProRail samen aan een gezamenlijke business 

case voor frequentieverhoging van de sprinters. Ik verwacht een goede 

en intensieve samenwerking. Het eerste resultaat van de samenwerking 

is al bereikt: we hebben al met StedenbaanPlus een gezamenlijke paper 

gepresenteerd op TOD-congres in Parijs medio april 2012, nog voor de start 

van het programma.’

Hoe de TOD-praktijk zal profiteren van de kennis

‘Het onderzoek richt zich op het leveren van wetenschappelijke 

inzichten in wat effectieve en efficiënte ontwikkelstrategieën zijn voor 

StedenbaanPlus op de middellange en lange termijn. Dit helpt het 

programma StedenbaanPlus direct bij het ontwikkelen van een regionale 

toekomstvisie.’ Geurs werkt samen met andere TOD-onderzoekers in de 

Taskforce Mobiliteit en Ruimte. ‘De verschillende projecten vullen elkaar 

zeer goed aan in de ontwerpen die worden bestudeerd, en we verwachten 

een vruchtbare samenwerking. Ons project richt zich meer op inzicht in 

mobiliteits-, bereikbaarheids- en maatschappelijke effecten van TOD, terwijl 

de andere DBR- en URD-projecten zich meer richten op governance issues 

rond bijvoorbeeld financiering en uitvoering van praktijkexperimenten. 

De verschillende onderzoeken bestrijken daarmee een groot spectrum van 

issues rond TOD. VerDuS is daarmee heel uniek.’
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Inzicht in de dynamiek van het fietsgebruik

Luca Bertolini stuurt ook het onderzoeksproject ‘Understanding social and 

spatial dynamics in bicycle use in the randstad and its policy implications’ 

aan, samen met dr. Marco te Brömmelstroet, die ook aan de Universiteit 

van Amsterdam werkt. Het project wordt uitgevoerd door dr. Lucas Harms. 

Aanleiding is het veranderde fietsgebruik van de laatste jaren in Nederland. 

Hoewel voor Nederland als geheel de mate van fietsgebruik altijd dezelfde 

lijkt te zijn, is in sommige regio’s en steden fietsgebruik toegenomen, 

terwijl op andere plaatsen en bij bepaalde sociale groepen het gebruik 

van de fiets steeds minder populair wordt. Deze groeiende ruimtelijke en 

sociale differentiatie van het fietsgebruik heeft belangrijke implicaties voor 

beleidsmakers in de Randstad. Dit project onderzoekt welke precies.

Kansen en bedreigingen voor fietsgebruik benutten

Bertolini: ‘Ons project bestaat uit twee deelstudies. Doel van de eerste deel-

studie is een inventarisatie van sociale en ruimtelijke trends in fietsgebruik. 

Daarbij maken wij onderscheid naar verschillen in trends tussen groepen 

mensen (man, vrouw, jong, oud, allochtoon, autochtoon) en verschillen 

in trends tussen gebieden (stad versus platteland, en verschillen tussen 

steden en binnen steden). Uiteindelijk moet dit een overzicht opleveren van 

plek- en doelgroepgerichte kansen en bedreigingen voor fietsbeleid. In het 

verlengde hiervan kijken we in de tweede deelstudie naar de effectiviteit 

van beleid gericht op het stimuleren van fietsgebruik. Bedoeling is om op 

basis van een internationale vergelijking van maatregelen succesfactoren 

voor fietsbeleid te identificeren: Welke maatregelen werken wel, en welke 

maatregelen werken niet? En waarom werkt het één op bepaalde plekken 

bij bepaalde groepen wel en onder andere omstandigheden niet?’

Inhaalslag maken

De grootste (wetenschappelijke) uitdaging van het project ziet Bertolini 

in het feit dat Nederland een inhaalslag op het vlak van fietsonderzoek 

moet maken. ‘Wereldwijd zit de fiets momenteel enorm in de lift. Niet 

alleen wordt er in veel steden en landen steeds meer gefietst, ook wordt 

er steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar fietsen en fietsgedrag 

verricht en zijn er elke week wel symposia, congressen of lezingen over 

dit onderwerp te volgen. Gek genoeg heeft Nederland wat fietsen betreft 
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wetenschappelijk gezien nog een inhaalslag te maken, zeker als je onze 

huidige bijdrage aan het internationaal debat afzet tegen de rijkdom 

aan ervaringen en gegevens dat we in het land hebben. Samen met de 

onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen werken wij momenteel 

hard aan deze inhaalslag. Het blijft echter een hele uitdaging om ons eigen 

onderzoek ook internationaal een zichtbare plek te geven. Als dat straks is 

gelukt, denk ik dat we een hele stap voorwaarts hebben gezet. Natuurlijk 

is het ook daarna van belang om door te zetten en de wetenschappelijke 

achterstand definitief om te zetten in een voorsprong die gelijke tred houdt 

met de unieke positie van Nederland als fietsland.’

Samenwerken met de praktijkprofessionals

Doel van de recentelijk opgerichte Community of Research & Practice voor 

de fiets is uitwisseling en verrijking van kennis tussen wetenschappers 

enerzijds en de praktijk anderzijds, vertelt Bertolini. ‘De praktijk bestaat 

in dit verband vooral uit beleidsmakers en verkeerskundigen van grote 

en middelgrote gemeenten zoals Amsterdam, Amersfoort en Groningen. 

Ook consultants van adviesbureaus of maatschappelijke partijen zoals 

de Fietsersbond en het Fietsberaad denken mee. De samenwerking krijgt 

vorm door ontmoetingen op symposia, maar ook door online discussies. Zo 

is het de bedoeling om in de loop van 2013 een website te starten die als 

discussieforum kan fungeren voor en over onze onderzoeksresultaten. Met 

deze doorgaande uitwisseling hopen we enerzijds onze onderzoeksvragen 

en hypothesen steeds scherper te krijgen, en anderzijds een rechtstreekse 

impact op innovaties in fietsbeleid hebben.’

De fiets in het voor- en natransport

Als allerlaatste project binnen DBR is in december 2012 het project ‘The 

role of the bicycle as an egress and access mode for multimodal nodes’ 

toegekend. Hoogleraar Gert de Roo (Rijksuniversiteit Groningen) stuurt 

het aan en dr. Eva Heinen voert het uit. Aanleiding zijn vragen rond voor- 

en natransport. Fietsen is steeds populairder geworden als onderdeel van 

multimodale en synchromodale reisketens. De fiets wordt voornamelijk 

gebruikt in combinatie met de trein en dan vaker als voortransport dan als 

natransport. De recente groei van de populariteit van de fiets lijkt erop te 

wijzen dat er mogelijkheden zijn voor een nog verdere toename van het 

fietsgebruik voor voor- en natransport, zowel voor treinreizen als voor 
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andere vervoerswijzen, zoals de auto. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht 

te krijgen in het huidige gebruik van de fiets als voor- en natransport bij 

multimodale knooppunten, en ook om het potentiële fietsgebruik in de 

nabije toekomst te verkennen en de voorwaarden waaraan moet worden 

voldaan om dit te bereiken.

In Amersfoort en Groningen aan de slag

Onderzoekster Eva Heinen licht toe. ‘Het onderzoek richt zich op het 

gebruik van de fiets in de keten. Het centrale doel is daarom om te 

achterhalen welke maatregelen tot een toename in het gebruik van de 

fiets in de keten kunnen leiden en hoe deze effectief kunnen worden 

geïmplementeerd. We willen ook de gevolgen van deze maatregelen op de 

gedragsverandering, zowel op korte als lange termijn, van reizigers meten 

en verklaren. Hiervoor zullen we maatschappelijke trends en trends op 

fietsgebied in de keten onderzoeken. Vervolgens zullen we onderzoek doen 

naar de potentie van de fiets in het natransport. De exacte focus zullen we 

na de eerste verkenning bepalen. Wel staat vast dat we dit gedeelte van het 

onderzoek in Amersfoort en Groningen zullen doen en dat we ons specifiek 

zullen richten op de fiets in de keten c.q. het natransport. Onze gegevens 

zullen we hoogstwaarschijnlijk door middel van een enquête verzamelen. 

Het uiteindelijke doel is om met aanbevelingen te komen om de rol van de 

fiets in het natransport te versterken.’

Action research

Het onderzoek vindt in samenwerking met de gemeenten Groningen en 

Amersfoort plaats. Heinen: ‘Op basis van de bevindingen voortkomend uit 

de trendanalyse zullen we een plan ontwikkelen voor vervolgonderzoek 

naar de potentie van de fiets in de keten. Dit voorstel wordt besproken met 

de partnersteden en mogelijk met de bredere community of research and 

practice die voor het fietsonderzoek in 2012 is opgericht. De discussie leidt 

mogelijk tot een bijstelling voor onze action research-aanpak en tot de 

uiteindelijke focus die we zullen kiezen. De community of practice speelt 

ook een onmiskenbare rol in de koppeling tussen beleid en onderzoek.’
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3 Drie postdocprojecten  
 halverwege
 Mobiliteitsmanagement, een klimaatbestendig beheer en   
 onderzoek van de infrastructuur en elektrisch vervoer

In 2011 gingen zes nieuwe postdoc-onderzoekers aan de slag in drie 

verschillende programma’s. Linda Nijland (Universiteit Utrecht) en Eva 

Guttiérez-i-Puigarnau (Vrije Universiteit) onderzoeken verschillende 

instrumenten rond mobiliteitsmanagement onder leiding van hoogleraar 

Jos van Ommeren (Vrije Universiteit). Herbert Termaat (Wageningen 

Universiteit) en Irina Stipanovic (Universiteit Twente) bestuderen de relatie 

tussen klimaatverandering en beheer en onderhoud van rijkswegen en het 

spoor, onder leiding van hoogleraar Geert Dewulf (Universiteit Twente). 

Sjoerd Bakker (Technische Universiteit Delft) en Marija Bockarjova (Vrije 

Universiteit) houden zich bezig met de transitie naar elektrisch vervoer, 

onder leiding van hoogleraar Bert van Wee (Technische Universiteit Delft).

Mobiliteitsmanagement: ook telewerken is een factor

Hoe werkgevers en werknemers omgaan met mobiliteitsvraagstukken is van 

cruciaal belang voor de bereikbaarheid van de Randstad. De onderzoekers 

hebben zich in 2011 en 2012 beziggehouden met het belastingbeleid rond 

lease-auto’s. Eén van de conclusies is dat het gunstige belastingregime 

voor leaseauto’s tot het bezit van grotere en meer vervuilende auto’s 

leidt – bij ongeveer 20% van de huishoudens. De onderzoekers bevelen de 

rijksoverheid dan ook aan om de belasting op lease-auto’s te verhogen. 

Tegelijkertijd wijst het onderzoek uit dat beleid waarin de belasting op 

lease-auto’s constant blijft, de belasting op goedkopere auto’s omlaag gaat 

en de belasting op grotere auto’s omhoog gaat, de overconsumptie van 

auto’s zou tegengaan, met minder welvaartsverlies als gevolg. Inmiddels 

richten de onderzoekers zich op telewerken. Van Ommeren: ‘We willen 

bijvoorbeeld uitzoeken in hoeverre de kans op telewerken toeneemt als 

iemand verder van zijn werk woont. Hoe meer telewerken, hoe beter voor 

het milieu. Maar we willen ook uitzoeken of iemand verder van zijn werk 

gaat worden, als hij van zijn werkgever mag telewerken. Dat zou nou juist 

weer een slechte ontwikkeling voor het milieu zijn.’
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Onderzoeker aan het woord

Linda Nijland doet onderzoek naar de effecten van over-
heidsbeleid op verplaatsingsgedrag en activiteitenpatronen 
van werknemers en hun huishoudens.

‘In 2012 heb ik mijn literatuurstudie afgerond. Ook heb 
ik een plan gemaakt voor de artikelen die ik binnen dit 
project wil gaan schrijven over de verschillende soorten 
van mobiliteitsmaatregelen en de effecten ervan op het 

verplaatsingsgedrag en de activiteitenpatronen van werknemers en hun huishouden. Aan 
het einde van 2012 ben ik begonnen met het analyseren van de beschikbare data.

Hoogtepunt voor het onderzoeksproject is de vondst van een geschikte dataset voor mijn 
onderzoek. Mijn persoonlijke hoogtepunten in 2012 waren de geboorte van mijn dochter 
en de publicatie van twee artikelen in het wetenschappelijke tijdschrift Transportation.
Wat betreft de onderzoeksresultaten valt op dat als werknemers een vergoeding krijgen 
voor het woon-werkverkeer – in het bijzonder de leaseautorijders – ze het op nagenoeg 
alle vlakken beter lijken te hebben. Deze werknemers hebben bijvoorbeeld vaker de 
mogelijkheid om thuis te werken, meer flexibiliteit in hun werktijden en een hoger 
inkomen.

Bij het onderzoeken van de mobiliteitsmaatregel telewerken is trouwens al heel veel 
literatuur beschikbaar. Dat maakt het bijna onmogelijk om een goed overzicht te krijgen 
van wat er al gedaan is en wat nog interessante niches zijn.

Het jaar 2013 zal voor mij in het teken staan van het produceren van resultaten, het 
schrijven van artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften en het bezoeken van 
congressen.’

Klimaatbestendig beheer en onderhoud

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor het beheer en onder-

houd van de infrastructuur? Onderzoekers Herbert Termaat (Wageningen 

Universiteit) en Irina Stipanovic (Universiteit Twente) streven naar 

verbetering van de besluitvorming door organisaties in de Randstad die 

verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van infrastructuur. 
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De wetenschappers verbinden daarbij drie onderzoeksgebieden: 

klimaatverandering, infrastructuurprestaties en beleidsontwikkeling. Zij 

zijn sinds maart 2011 aan de slag met het onderzoek. Het deel dat over het 

spoor gaat, is nu afgerond. Belangrijke conclusies zijn:

 − Sneeuw, ijs, storm en hoge temperaturen zijn de meest kritieke 

weersomstandigheden waarbij er incidenten op het spoor kunnen 

ontstaan;

 − De kans op het ontstaan van incidenten stijgt exponentieel als de 

temperatuur boven de 20°C stijgt en als de temperatuur onder 0°C 

daalt.

 − De kans op incidenten stijgt met een sneeuwval van meer dan 10 mm.

 − De kans op incidenten als gevolg van lage temperatuur in de winter 

zal afnemen met de verwachte klimaatverandering. Uitgaande van het 

W +-scenario uit de KNMI’06-scenario’s zou de kans op incidenten zelfs 

met de helft kunnen verminderen.

 − De kans op incidenten als gevolg van hoge temperaturen in de zomer 

zal toenemen met de verwachte klimaatverandering.

Onderzoeker aan het woord

Herbert Termaat ontwikkelt klimaatscenario’s die 
relevant zijn voor beheer en onderhoud van weg- en 
spoorweginfrastructuur.

‘In 2012 heb ik samen met de collega’s van de Universiteit 
Twente veel contact gehad met twee stakeholders, namelijk 
ProRail en Rijkswaterstaat. Het onderzoek naar de invloed 
van klimaatverandering op infrastructuur loopt ook vooral 

langs deze lijnen: spoor en weg. Met het kwantificeren van de invloed van klimaat 
op de spoorinfrastructuur zijn goede vorderingen gemaakt die op het moment in een 
wetenschappelijk artikel worden vastgelegd. Hiervoor hebben we een analyse gemaakt 
van weergerelateerde problemen op het spoor in de periode van 2000-2011. Met behulp 
van rekenregels is een projectie gemaakt van hoe deze problemen in een toekomstig 
klimaat zullen veranderen. De klimaatprojecties die gebruikt zijn, komen uit recente 
EU-onderzoeksprojecten, maar ook hebben we gebruik gemaakt van de KNMI-scenario’s. 
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Het contact met Rijkswaterstaat is in 2012 pas echt goed op gang gekomen en inmiddels 
hebben we binnen ons project toegang tot data die zeer bruikbaar zullen zijn binnen ons 
project.

Eén van de hoogtepunten van 2012 voor mij was dat we samen met de Universiteit 
Twente een uitgebreide analyse van de verstoringen op het spoorwegnetwerk in de 
Randstad hebben kunnen maken voor de periode van 2000-2010 en dat we dit hebben 
kunnen correleren met de weersomstandigheden op het moment van verstoring. Met 
behulp van deze analyse hebben we ook een eerste inschatting kunnen maken van het 
effect van klimaatverandering op de hoeveelheid aan verstoringen. 

Bijzonder in ons project is de nauwe samenwerking met die twee stakeholders. Het is 
mooi om het enthousiasme te zien waarmee zij ons onderzoek omarmen. Zij zien ook de 
meerwaarde van het onderzoek wat wij uitvoeren. Lastig vind ik wel dat het tempo en de 
prioriteiten van mijn onderzoek niet altijd overeenkomen met die van de stakeholders.

In 2013 ga ik de eerste resultaten met betrekking tot het spoordeel opschrijven. Ook zal de 
focus in deze periode meer op het wegdeel komen te liggen. Daaromtrent werken we nu 
ook intensief samen met onderzoekers van de University of Colorado, als onderdeel van 
de internationale samenwerking zoals die mogelijk is binnen NWO-DBR.’

Elektrisch vervoer: hooggespannen verwachtingen temperen

Sjoerd Bakker (Technische Universiteit Delft) en Marija Bockarjova (Vrije 

Universiteit) willen achterhalen in welke mate consumenten bereid zijn 

over te stappen op elektrisch vervoer en hoe die overstap het autobezit, het 

autogebruik en dus de bereikbaarheid van de Randstad zal beïnvloeden. 

Ook bestuderen ze de positie van andere partijen, zoals overheden, auto-

mobielindustrie en energiebedrijven. Eén van de vragen is hoe deze partijen 

tot samenwerking kunnen worden gestimuleerd, zodat zij meewerken aan 

de succesvolle introductie van elektrische voertuigen.

Vele factoren in het geding bij aanschaf elektrisch voertuig

In 2012 heeft Marija Bockarjova gewerkt aan een vragenlijst waarmee ze 

onderzoek kan doen naar technische, psychologische en economische 

aspecten van de introductie van elektrisch vervoer. De enquête is via inter-

net afgenomen, waarbij de respondenten van Panel Inzicht werden 
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bevraagd, resulterend in 2.974 respondenten. Bockarjova: ‘Ik ben nog bezig 

met de data-analyse, maar de eerste resultaten tonen aan dat respondenten 

gemiddeld niet zo positief denken over volledig elektrische voertuigen. 

Ongeveer 40% zou echter wel kiezen voor een elektrisch voertuig, als ze 

moesten kiezen tussen conventionele brandstof, elektrisch of hybride. Bij 

het bepalen van de intentie om een elektrisch voertuig te kopen, zijn auto-

kenmerken als inkoopprijs, verkoopprijs, operationele kosten, actieradius, 

oplaadtijd, omrijtijd, de CO2-uitstoot en een sleepkabelaanlsuiting van 

belang. Daarnaast blijken milieu-aspecten van groot belang te zijn, zoals de 

ernst van de milieuproblemen die conventionele auto’s veroorzaken, de 

eigen kwetsbaarheid voor milieurisico’s en het vermogen van elektrische 

voertuigen om die op te lossen.’ Milieu-aspecten zijn belangrijk voor het 

bepalen van individuele voorkeuren in de zogenoemde take-off-fase van de 

introductie (als de ‘early majority’ de auto’s gaat gebruiken) én in de rijp-

heidsfase (waarin de ‘late majority’ en de ‘achterblijvers’ de auto’s gaan 

gebruiken). (Zie ook het interview met Marija iets verderop.)

Partijen anticiperen op regeldruk

In 2012 heeft Sjoerd Bakker aan verschillende commerciële en andere 

partijen gevraagd in welke mate en waarom ze de ontwikkeling van 

elektrische voertuigen ondersteunen en in welke richting ze hebben 

geprobeerd om de aan de gang zijnde ontwikkelingen te sturen. Bakker: 

‘De beweegredenen blijken te variëren, maar de belangrijkste reden ligt in 

de huidige en de te verwachten regeldruk. Deze druk duwt zittende auto-

fabrikanten in de richting van de ontwikkeling van (plug-in hybride) 

elektrische voertuigen. Hiermee ontstaat een kans en bedreiging voor de 

andere belanghebbenden in de automobiel- en elektriciteitssector. Onze 

studie toont aan dat niet alleen een positieve belangstelling in het succes 

van de opkomende technologie de betrokkenen motiveert om zich met de 

ontwikkelingen te bemoeien. Zoals we hebben gezien voor de elektriciteits-

sector, en met name voor de netbeheerders, zijn elektrische voertuigen net 

zo goed een bedreiging als een kans. De belangen en strategieën van de 

betrokken partijen zijn erg afhankelijk van de verschillende opties die het 

nieuwe systeem als geheel biedt. Het gaat om de taakverdeling rond de 

openbare oplaadinfrastructuur, de toewijzing van oplaadplekken, de 

manieren waarop het laadgedrag kan worden beïnvloed, de rol van snel 

opladen, en de standaarden die kunnen worden gebruikt.’
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Onderzoeker aan het woord

Marija Bockarjova onderzoekt de adoptie van 
elektrische voertuigen door consumenten in Nederland.

‘In 2012 ben ik in het bijzonder bezig geweest met het 
bepalen van de functionele en niet-functionele factoren die 
de adoptie van elektrische voertuigen door consumenten 
vergemakkelijken of juist verhinderen. Hoogtepunt van het 
jaar was het verzamelen van de data. Ik ben erin geslaagd om 

bijna 3000 respondenten te vinden, die allemaal een lange enquête moesten invullen. Het 
invullen kostte gemiddeld wel 30 minuten. En bovendien ben ik binnen het projectbudget 
gebleven!

De meest opmerkelijke bevinding tot nu toe is dat Nederlandse automobilisten niet 
de beperkte actieradius van een elektrische auto de grootste beperking vinden. Het is 
eerder de tijd die moet worden besteed aan het opladen, in het bijzonder bij snel opladen. 
Bij een beperkt aanwezige laadinfrastructuur kan het opladen al gauw oplopen tot 
gemiddeld 45 minuten, inclusief het omrijden, wachten en het opladen zelf. Verder is 
het voornemen van consumenten om een   elektrische auto te kopen afhankelijk van hun 
kennis over alternatieve autotechnologieën en milieu-aspecten, zoals de ernst van de 
milieuproblemen die veroorzaakt worden door conventionele voertuigen. Denk hierbij 
aan geluidsoverlast en luchtvervuiling. Daarbij speelt mee hoe consumenten denken over 
de mate waarin de elektrische auto die milieuproblemen kan oplossen.

De grootste uitdaging van mijn onderzoek tot nu toe vond ik het ontwikkelen van de 
vragenlijst. Zodra de resultaten van een enquête binnenkomen, kun je de vragen natuur-
lijk niet meer veranderen. In 2013 ga ik verder met het analyseren van de binnengekomen 
gegevens en dan hoop ik met meer onthullende bevindingen te kunnen komen!’
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4 Drie programma’s tweede  
 ronde naar laatste fase

 Strategieën voor duurzame bereikbaarheid, prijsbeleid en   
 de relatie tussen klimaat, ruimte en vervoer

De drie langlopende onderzoeksprogramma’s uit de tweede toekennings-

ronde SRMT (over een duurzaam, multimodaal vervoersnetwerk in de 

Randstad), i-PriSM (over innovatief prijsbeleid) en CESAR (over weer, 

klimaat en de vervoer in de stad) zitten nu in de tweede helft van hun 

looptijd. Wat is er in 2012 gedaan en bereikt?

SRMT – Samenhangende strategieën voor een duurzaam 
bereikbare Randstad

De onderzoekers van SRMT ontwikkelen samenhangende strategieën voor 

de Randstad op basis van een geïntegreerde benadering van grondgebruik 

(functies), locatiekeuze, multimodale transportnetwerken, reisgedrag en 

beleid. Het programma wordt geleid door emeritus hoogleraar Ingo Hansen 

(Technische Universiteit Delft). De beoogde onderzoeksresultaten zullen 

relevant zijn voor het duurzame mobiliteitsbeleid inzake investeringen in 

het strategische transportnetwerk en MIRT-projecten. Er is een gebruikers-

groep met vertegenwoordigers uit de Stadsregio Amsterdam, het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, ProRail, de Stadsregio Haaglanden, NS 

Reizigers, Bouwfonds en RET. Verschillende groepsleden dragen actief bij 

door bijvoorbeeld het aanleveren van gegevens. Tussen de vijf uitvoerende 

onderzoekers binnen projecten bestaan nauwe samenwerkingsrelaties.

Een realistischer model van functies in de stad

AIO Yuval Kantor (Vrije Universiteit) heeft ook in 2012 weer gewerkt aan 

een stedelijk economisch model met een multimodale netwerkstructuur. 

Hiermee kan hij indirecte economische effecten (lonen, huren) van de 

stedelijke vervoerstructuur bepalen. Kantor: ‘Het resultaat is een 

gestileerde ‘grondgebruikskaart’ van de stad, waarop functies zoals wonen 

en werken zijn aangegeven volgens een economisch evenwicht. Dat wil 
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zeggen dat iedereen een baan in de stad heeft en dat geen enkele 

organisatie of bewoner een betere locatie heeft om naar toe te gaan. Aan 

de basis van het model voeg ik congestie-effecten toe, omdat in een multi-

modale transportomgeving verschillende vervoerswijzen variëren in de 

congestie die grote hoeveelheden mensen met zich meebrengen. Grote 

vervoersstromen resulteren in hogere kosten voor het reizen door het 

toegenomen gebruik van de vervoersinfrastructuur. De patronen voor de 

verschillende functies in de stad, zoals wonen en werken, die voortkomen 

uit onze modellen, liggen minder gecentreerd dan in een situatie zonder 

congestie. Dit had ik wel verwacht, aangezien deze bevinding overeenkomt 

met hogere vaste transportkosten in de oorspronkelijke niet-overbelaste 

modellen. We zien echter dat ons model een veel breder scala aan vormen 

van functies aan kan dan de originele modellen. Die modellen gaan uit van 

zones met alleen economische activiteit, pure woonzones, en zones met een 

gemengd activiteitenpatroon waarbij bewoners geen woon-werkverkeer 

hebben. De kaarten die ons model oplevert, zijn veel realistischer, omdat 

persoonlijke en zakelijke activiteiten worden gemengd binnen de zones en 

er ook sprake is van pendelen binnen, naar en buiten deze zones.’

Veel ontwikkelingen van invloed op transitie naar TOD

AIO Andrew Switzer (Universiteit van Amsterdam) is bezig geweest met 

een internationale vergelijkende case studie naar de mechanismen die 

een rol spelen bij de overgang naar transit oriented development (TOD). 

Switzer: ‘De cases spelen in Zürich en München – relatief succesvolle 

voorbeelden van het afstemmen van mobiliteit en ruimtelijke ordening. 

In 2013 verschijnt er een publicatie over, waarin ik ook de relatie leg met 

het model dat ik al eerder ontwikkeld had. In dat model komt tot uiting 

hoe afstemming van ruimte en mobiliteit afhankelijk is van de acties 

van verschillende actoren en exogene ontwikkelingen, en hoe ruimte en 

mobiliteit worden beïnvloed door de bestaande institutionele structuren. 

Case studie nummer drie gaat over de Noordvleugel van de Randstad en 

die ga ik in 2013 uitvoeren. Mijn bevindingen tot nu toe ondersteunen 

het belang van consistent beleid, zoals dat ook al uit eerder onderzoek 

bleek. Daarnaast lijkt politiek leiderschap belangrijk. Andere factoren die 

meewegen bij de transitie naar TOD zijn maatschappelijke protest tegen 

bijvoorbeeld de sloop van gebouwen voor de aanleg van infrastructuur of 

juist positieve ondersteuning van de doelstellingen door een breed publiek. 
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Ontwikkelingen in economie, milieu en politiek klimaat spelen ook een 

belangrijke rol.’

Verschillende doelstellingen in het netwerk realiseren

AIO Ties Brands (Universiteit Twente) heeft verder gewerkt aan de methode 

om het ontwerp van transportnetwerken te optimaliseren met het oog op 

verschillende beleidsdoelstellingen tegelijk. De methode is getest in het 

gebied Amsterdam-Haarlem. De methode combineert verschillende beleids-

doelstellingen, zoals bereikbaarheid en vermindering van CO2-uitstoot, en 

kijkt welke verbindingen dan het meest optimaal zouden zijn. Brands: ‘Ik 

heb in de case studie aangetoond dat een reductie van de CO2 met 2% en 

een reductie van de gemiddelde reistijd met 1,5% haalbaar is door multi-

modale netwerkopties te gebruiken. Dit betekent in dit geval wel dat het 

openbaar vervoer een grotere exploitatiebijdrage nodig zal hebben.’ 

Brands werkt nu aan methoden om de resultaten die de methode oplevert, 

goed te kunnen analyseren. Voor 2013 staat gepland om te werken aan de 

robuustheid van de methode op de langere termijn, in relatie tot veran-

derende vraagscenario’s. De onderzoeker: ‘Ik wil weten in welke mate een 

andere toekomst tot ander netwerkontwerp zal leiden. We zullen 

verschillende vraagscenario’s testen.’ (Zie ook het interview met Ties iets 

verderop.)

Het inzetten van tolheffing – betere uitkomsten met een nieuwe spelaanpak

AIO Anthony Ohazulike (Universiteit Twente) heeft zich gericht op het 

inzetten van het instrument tolheffing om het verkeer optimaal te ver-

delen in een vervoersnetwerk. ‘In ons project maken we gebruik van 

een speltheoretische benadering, waarbij verschillende stakeholders 

die worden beïnvloed door kilometerheffing met tegenstrijdige belan-

gen deelnemen aan het ontwerp van de heffing. Dit omdat studies 

hebben aangetoond dat tolheffing in verschillende landen mislukt, als 

belanghebbenden van mening zijn dat ze buiten het ontwerpproces zijn 

gehouden. Met ons simulatiemodel kunnen we zorgen voor een eerlijke 

vorm van tolheffing, waarbij aan de belangen van iedere betrokkene 

gelijkelijk tegemoet wordt gekomen tijdens het ontwerpproces. Als een 

bijproduct van dit simulatiemodel hebben we een nieuwe manier voor het 

oplossen van ‘multi-objectieve’ problemen gevonden – voor situaties waarin 

verschillende doelstellingen tegelijk moeten worden gerealiseerd dus. Het 
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gaat om een spelaanpak waarbij elke doelstelling wordt ‘beheerd’ door een 

stakeholder.’

Verschillende vervoersmodaliteiten in één keuzemodel

AIO Gijsbert van Eck (Technische Universiteit Delft) is verder gegaan met 

de bouw van een multimodaal vervoerskeuzemodel voor de Noordvleugel 

van de Randstad en de ontwikkeling en evaluatie van het genereren van 

verschillende routemogelijkheden hierin. Van Eck: ‘Ik heb een realistische 

case studie uitgevoerd in het gebied Amsterdam-Schiphol-Haarlem en 

verschillende methoden vergeleken en geoptimaliseerd. Nu ben ik bezig 

met de ontwikkeling van een keuzemodel voor route, vervoerswijze en 

vertrek-/aankomsttijd. Ik heb een literatuurstudie uitgevoerd om de huidige 

keuzemodellen voor het voorspellen van multimodale vervoerskeuzes en 

hun tekortkomingen te identificeren. Daarna zal ik een nieuw keuzemodel 

ontwikkelen en testen voor hetzelfde casusgebied. De belangrijkste uitda-

ging die dan resteert, is om een dynamisch netwerk van multimodaal reizen 

te integreren. Hierin wordt zowel privé- als openbaar vervoer gebruikt 

binnen dezelfde reis. Ik ben ook bezig geweest met een aantal technische 

vraagstukken rond het modelleren. Zo was het Matlab-model goed om 

te modelleren, maar minder geschikt voor databasemanagement en de 

visualisering van netwerken. Voor dat soort zaken gebruik ik het bestaande 

model OmniTRANS. Zo kunnen we de resultaten uit het model beter voor 

het voetlicht brengen.’

Het modelleren van vertraging en het voorkómen ervan

Bij AIO Daniël Sparing (Technische Universiteit Delft) staat de dienstregeling 

van het openbaar vervoer centraal. Hij ontwikkelt instrumenten die de 

prestaties van multimodale openbaarvervoer-dienstregelingen kunnen 

evalueren. ‘Ik heb een model ontwikkeld waarmee het spoornet optimaal 

gebruikt kan worden: een maximale doorvoer van treinen met verschillende 

lijnfrequenties en stoppatronen. Het model maakt een effectieve analyse 

mogelijk van het effect van veranderingen in de dienstregeling op de capa-

citeit en de stabiliteit van het tijdschema. Nu richt ik me op het ontwikkelen 

van speciale methoden en algoritmen, zodat het model kan worden toege-

past op netwerken ter grootte van de Randstad. Ook ben ik bezig geweest 

met een optimalisatiemodel voor het managen van aansluitingen bij over-

stappen en vertragingen. Dit model minimaliseert de totale vertraging van 
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passagiers door het berekenen van de vertragingsvoortplanting binnen 

multimodale vervoersnetwerken. Beslissingsvariabelen hierbij zijn het in 

stand houden van de verbinding of juist het annuleren van verbindingen, 

zoals de NS afgelopen winter deed bij de aangepaste dienstregeling. Ik 

gebruik hiervoor daadwerkelijke aankomst- en vertrekgegevens van 

stedelijke openbaarvervoerlijnen. Zo kan ik de vertragingen nog 

nauwkeuriger modelleren.’

Onderzoeker aan het woord

Ties Brands werkt aan een multimodaal verkeersmodel 
waarin rekening wordt gehouden met verschillende doel-
stellingen tegelijk, zoals afname van de reistijd en afname 
van de CO2-uitstoot.

‘Ik heb in 2012 het zogenoemde optimalisatieraamwerk 
draaiende gekregen. Het gaat hier om het koppelen van een 
multimodaal verkeersmodel in het softwarepakket 

OmniTRANS voor de regio Amsterdam-Haarlem-Schiphol aan een optimalisatie-algo-
ritme in het model Matlab, wat rekening houdt met meerdere doelstellingen: minimal-
iseren van reistijd, ruimtebeslag in steden, CO2-uitstoot en OV-exploitatie-bijdrage. 
Daarmee ben ik aan het experimenteren gegaan, wat neerkomt op het aanzetten van twee 
computers, die per optimalisatie ongeveer een week aan het rekenen zijn. Dat heeft input 
geleverd voor twee papers die ik heb geschreven. De ene gaat over de verkeerskundige 
betekenis van de uitkomsten, de zogenaamde Pareto-set, die de afweging tussen meerdere 
doelen in kaart brengt. Een Pareto-set bevat namelijk een heel scala aan mogelijke net-
werkontwerpen. En de andere paper gaat over de verschillen tussen verschillende Pareto-
sets, uit verschillende optimalisaties. De analyse van verschillen tussen Pareto-sets is erg 
lastig, en dan vooral de verschillen tussen de netwerkontwerpen binnen deze Pareto-sets. 
Dat is namelijk in de literatuur – voor zover ik weet – een onontgonnen terrein. Maar dat 
maakt het natuurlijk juist erg interessant om mee bezig te zijn.

Het hoogtepunt in 2012 was voor mij het zien van de eerste uitkomsten van het optima-
lisatieraamwerk, en daarbij constateren dat de uitkomsten logisch zijn, zodat de analyse 
ervan kon beginnen. De meest opmerkelijke uitkomst tot nu toe vind ik dat het aanleggen 
van nieuwe Park+Ride-voorzieningen veel minder bijdraagt aan de doelstellingen dan het 
verbeteren van het OV-systeem zelf. Denk bij dat laatste aan nieuwe OV-lijnen, hogere 
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frequenties en nieuwe intercity-haltes. Multimodale verplaatsingen ontstaan dus vanzelf 
als het OV-systeem een goede kwaliteit biedt. 

In de komende tijd ga ik verder met de experimenten met het optimalisatieraamwerk. 
We gaan bijvoorbeeld de robuustheid van de uitkomsten testen voor veranderingen in de 
verkeersvraag. En het is de bedoeling om het model dat op de TU Delft wordt ontwikkeld, 
ook in het kader van het SRMT-project, te gebruiken om netwerkontwerpen in meer 
detail te evalueren voor wat betreft de doelstellingen.’

CESAR – klimaatverandering, ruimte en vervoersgedrag

De uitdaging van het CESAR-programma, dat door Martin Dijst (Universiteit 

Utrecht) wordt geleid, is allereerst om de complexe relaties tussen stedelijke 

bebouwing en infrastructuur, meteorologische processen en gedragspa-

tronen rond mobiliteit, woonplaats en autobezit te ontrafelen. Daarna zal 

CESAR deze kennis integreren in het planningsondersteunend systeem 

Urban Strategy om de eisen die het klimaat stelt in balans te brengen met 

andere belangen in de Randstad. In de gebruikersgroep van CESAR zitten 

vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, de Fietsersbond, de 

stadsregio Rotterdam en het KIM.

Hoe heter, hoe minder fietsen

AIO Lars Böcker (Universiteit Utrecht) heeft grootschalig veldwerk gedaan 

in de regio Rotterdam. Hoe beïnvloedt het weer de vervoerskeuze van 

mensen? Böcker: ‘Opmerkelijk is dat niet alleen lage temperaturen, maar 

juist ook zeer hoge temperaturen een negatief effecten hebben op fietsen. 

Dit werd al wel eens eerder gesuggereerd in de literatuur, maar empirisch 

bewijs hiervoor was nog niet vaak gevonden.’ (Zie ook het interview met 

Lars verderop.)

Model voor stedelijke temperaturen in zicht

AIO Natalie Theeuwes (Wageningen Universiteit) gebruikt het meteoro-

logisch model Weather Research and Forecasting op mesoschaal voor het 

stedelijk klimaat in de Randstad (Rotterdam in dit geval). Met het meteo- 

rologisch model en waarnemingen heeft ze de relatie tussen de 

temperatuur in de stad en stedelijke morfologie onderzocht. Theeuwes: 
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‘Opvallend blijkt het verband tussen de temperatuur en de geometrie van 

een straat. Hogere gebouwen betekenen niet direct hogere nachtelijke 

temperaturen, maar het hangt af van het seizoen. Met de gevonden 

resultaten maken we nu een simpel model voor stedelijke temperaturen.’

Meerwaarde van planningsondersteuningssystemen wordt duidelijker

Postdoc-onderzoeker Marco te Brömmelstroet (Universiteit van Amsterdam) 

heeft geëxperimenteerd met zijn kader voor een optimaal gebruik van 

planningsondersteuningssystemen als Urban Strategy, waarmee ruimtelijke 

ontwerpers en beleidsmakers kunnen inspelen op klimaat- en weersver-

anderingen. Te Brömmelstroet: ‘Door met een systematisch analytisch kader 

te werken, zijn we beter in staat dan tot nu toe het geval was om de meer-

waarde van planningsondersteuningssystemen te meten. De eerste bevin- 

dingen uit gecontroleerde experimenten met planningsstudenten laten 

zien dat Urban Strategy systematische positieve effecten heeft op 

individueel enthousiasme, geloofwaardigheid van de uitkomsten, 

consensus en inzichten in de oorzaken van stedelijke problemen. Met deze 

inzichten en door te observeren waarom op andere indicatoren geen 

systematische effecten te zien zijn, kunnen we verder werken aan beter 

bruikbare systemen. In de aankomende experimenten zullen we daarom 

vooral variaties maken met verschillende manieren om een 

planningsondersteuningssysteem in te zetten.’

Instrumenten vanuit de praktijk benaderen

Promovendus Peter Pelzer (Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit 

Nijmegen) doet net als te Brömmelstroet onderzoek naar planningsonder-

steuningssystemen. Hij richt zich echter vooral op ervaringen in de praktijk. 

Pelzer: ‘In de literatuur over planningsondersteuningssystemen wordt vaak 

geredeneerd vanuit het instrument. Er wordt vanuit gegaan dat beleids-

makers er toch wel gebruik van zullen maken. In mijn onderzoek start ik 

juist vanuit de vraagkant. Aan wat voor instrument hebben beleidsmakers 

behoefte? Ik maak hierbij gebruik van (groeps)interviews, observaties en 

enquêtes. Het afgelopen jaar heb ik onder meer onderzoek gedaan naar 

het gebruik van de instrumenten Urban Strategy (TNO) en MapTable 

(Mapsup), en de vorming van een Mobiliteitsvisie in de IJmond. Een belang-

rijke vraag die ik het komende jaar hoop te beantwoorden is hoe plannings-

ondersteuningssystemen kunnen leiden tot een betere uitwisseling tussen 
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verschillende disciplines in het planproces, zoals stedenbouw, verkeers-

kunde, milieu en ruimtelijke ordening.’

Onderzoeker aan het woord

Lars Böcker bestudeert de impact van sociodemo-
grafische en ruimtelijke configuraties in grondgebruik en 
infrastructuur op keuzes van mensen rond activiteiten, 
vervoerswijzen, woonplaats en autobezit onder verschillende 
weersomstandigheden.

‘Voorjaar 2012 zijn we begonnen met voorbereidingen voor 
een grootschalig veldwerk onder ongeveer 1300 respon-

denten in de stadsregio Rotterdam. We onderzoeken de effecten van weersomstandig-
heden op dagelijks verplaatsingsgedrag. Augustus 2012 is dit veldwerk van start gegaan. 
Tot en met februari 2013 hebben de respondenten gedurende twee dagen in de zomer, 
twee in de herfst en twee in de winter, precies bijgehouden waar en hoe laat ze zich heb-
ben verplaatst, met welke vervoermiddelen, en hoe ze omgevingen en weersomstandig-
heden onderweg hebben beleefd. Vanaf de herfst zijn we druk bezig geweest met het 
interpreteren van de eerste voorlopige data die dit veldwerk opgeleverd heeft. We werken 
hierbij samen met meteorologische experts uit Zweden.

We hebben uitgebreid gekeken naar de effecten van weersomstandigheden op vervoer-
middelkeuze. Opmerkelijk is het dat we vonden dat niet alleen lage temperaturen, maar 
juist ook zeer hoge temperaturen een negatief effecten hebben op fietsen. Dit werd al wel 
eens eerder gesuggereerd in de literatuur, maar empirisch bewijs hiervoor was nog niet 
vaak gevonden.

Het analyseren en interpreteren van data kan soms lastig zijn. Je denkt soms in eerste 
instantie snel even iets te kunnen uitzoeken, maar veelal is dit niet voldoende. Alleen door 
heel zorgvuldig te werk te gaan en alle opties tot in detail uit te testen kom je uiteindelijk 
tot je doel. Hierbij is het zeer belangrijk om alle tussenliggende stappen zorgvuldig te 
documenteren. Dan is het soms lastig om een duidelijke focus te bewaren, en niet af te 
dwalen in allerlei andere, overigens zeer interessante, zijpaden.

Een persoonlijk hoogtepunt afgelopen jaar voor mij was de boodschap dat twee van 
mijn artikelen, toevalligerwijs op dezelfde dag, geaccepteerd waren voor publicatie in 
wetenschappelijke tijdschriften. Maar er waren meerdere momenten die als hoogtepunt 
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bestempeld zouden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het geven van een lezing over 
mijn onderzoek in het universiteitsmuseum aan een klas vol superenthousiaste en 
gemotiveerde basisschoolleerlingen.

Het jaar 2013 wordt voor mij zeer belangrijk, aangezien ik in dit jaar de resultaten 
van mijn veldwerk wil gaan publiceren in een aantal wetenschappelijke artikelen, die 
uiteindelijk belangrijke hoofdstukken moeten gaan vormen in mijn dissertatie.’

i-PriSM – innovatief prijsbeleid

Dit onderzoeksprogramma, dat geleid wordt door Erik Verhoef (Vrije 

Universiteit), richt zich op innovatieve beprijzingssystemen die kunnen 

bijdragen aan duurzame mobiliteit. De onderzoekers kijken zowel naar de 

weg als het spoor, naar verschillende technologieën (elektrische versus 

conventionele brandstofauto’s) en naar verschillende betrokkenen 

(reizigers en belangrijkste stakeholders). Ze bestuderen ook de interactie 

tussen infrastructuur en stedelijke netwerken. Er wordt expliciet rekening 

gehouden met de uitvoerings- en transitiefase. Er is een gebruikersgroep 

actief met vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, de gemeente Amsterdam, het Stadsgewest Haaglanden, de 

Stadsregio Arnhem Nijmegen, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en de 

NS.

Eerste gevolgen voor beleid worden duidelijk

Op de Vrije Universiteit heeft Ioannis Tikoudis met anderen gewerkt aan 

een eerste paper over de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening binnen 

steden, stedelijke arbeidsmarkten en mobiliteitsstromen. Er wordt nu een 

model ontwikkeld voor een gebied met meerdere steden, gekalibreerd voor 

de Randstad, waarmee de concurrentie tussen steden met belastingen en 

andere beleidsinstrumenten bestudeerd kan worden en ook de wissel-

werking tussen beprijzing op de weg en het spoor. Tikoudis: ‘In ons eerste 

paper benadrukken we drie belangrijke aandachtspunten voor het beleid. 

Ten eerste moet een optimale prijsstelling in het vervoer een weerspie-

geling zijn van verstoringen op aanverwante markten, zoals de arbeids-

markt en de woningmarkt, anders kan het welvaartseffect zelfs negatief 

zijn. Ten tweede zijn welvaartseffecten van beprijzing in het vervoer 

afhankelijk van de manier waarop de inkomsten worden gebruikt. En ten 
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derde is een gedifferentieerde kilometerheffing ook een manier om 

afstandsgerelateerde belastingen te heffen. Dat is wenselijk wanneer de 

elasticiteit van het arbeidsaanbod varieert in relatie tot de woon-

werkafstand en belastingen op arbeid worden gebruikt om de 

overheidsinkomsten te genereren.’

Samenwerkende partijen leveren het best presterende vervoer op

Erik-Sander Smits (Technische Universiteit Delft) ontwikkelde in 2011 een 

theoretisch kader waarmee hij de effecten op verkeer, welzijn en milieu van 

verschillende innovatieve beprijzingsmaatregelen kan inschatten. Begin 

2012 maakte hij een model dat een verbinding legt tussen vervoersvraag 

en -aanbod op een klein vervoersnetwerk. Hiermee kunnen effecten 

als vertraging en emissies worden bepaald. De twee modellen tezamen 

bieden de mogelijkheid om prijsstrategieën te beoordelen. Smits: ‘Mijn 

belangrijkste taak in 2012 was om de voorkeuren en interactie van 

verschillende belanghebbenden op te nemen in het ontwerp en de 

evaluatie van de tariefplannen. Het gaat dan bijvoorbeeld om overheden, 

OV-bedrijven en milieuorganisaties. Stel nu dat alle partijen zouden samen-

werken in plaats van met elkaar concurreren. Het model laat dan zien 

wat de voordelen van deze situatie zouden zijn. Om dit uit te proberen 

heb ik een case studie uitgevoerd waarin twee beprijzingsstrategieën 

worden meegenomen. De eerste was een kilometerheffing door de over-

heid. De tweede betrof een tariefswijziging door een spoorbedrijf. De 

case studie toonde aan dat als overheid en vervoerder samenwerken, het 

totale vervoerssysteem beter werkt. Er zijn minder vertragingen. Mijn 

model kan later dienen als een beslissingsondersteunend instrument voor 

het ontwerp en de evaluatie van prijsmaatregelen. Zo kan de impasse in 

de onderhandelingen tussen de verschillende belanghebbenden van dit 

moment misschien worden overwonnen.’

Motivatie nodig om informatie over beprijzing te geloven

Jan Willem Bolderdijk (Rijksuniversiteit Groningen) heeft in samenwerking 

met de andere onderzoekers binnen I-PrISM een vragenlijst ontwikkeld en 

verspreid onder een representatieve steekproef van Nederlandse burgers 

in het najaar van 2012. De mensen is onder andere gevraagd wat ze 

vinden van beprijzingsmaatregelen. ‘Het verzamelen van gegevens is nu 

voltooid. Tot begin 2013 zijn we aan het analyseren.’ Het onderzoek tot 
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nu toe suggereert consequent dat de houding van mobilisten ten opzichte 

van beprijzingsregelingen kan worden gekleurd door de achterliggende 

motivatie om informatie wel of niet te geloven. Bolderdijk: ‘Mensen die 

financiële voordelen verwachten van beprijzing, zullen meer inzien en 

geloven dat beprijzing gunstige maatschappelijke gevolgen heeft, zoals 

minder congestie, dan mensen die die verwachting niet hebben. Het 

gewoonweg communiceren van de verwachte maatschappelijke baten, 

zoals minder congestie, hoeft daarom niet automatisch te leiden tot een 

grotere aanvaarding als de eindgebruikers niet ook gemotiveerd zijn om 

dergelijke informatie geloven. Informatie over de voor- en nadelen van 

beprijzing heeft meer invloed op de houding van mensen wanneer die 

informatie aansluit bij waarden die zij belangrijk vinden.’

De invloed van de krant is groot

AIO Özgül Ardiç (Technische Universiteit Delft) is bezig geweest met de 

vraag wat de invloed van de media is op de implementatie van beprijzing. 

Ze heeft verschillende papers over het onderwerp geschreven. Tot dusver 

blijkt uit de analyses dat beleidsmakers de manier waarop de media 

schrijven over een beleidsmaatregel als de kilometerheffing tot op zekere 

hoogte kunnen beïnvloeden door het politieke debat erover mede te 

bepalen. (Zie ook het interview met Özgül hieronder.)

Onderzoeker aan het woord

Özgül Ardiç bestudeert de opinies van belanghebbende 
partijen (politici, belangengroeperingen) en de rol van de 
media in het beleidsproces.

‘In 2012 heb ik vooral gekeken naar hoe de media in de 
periode 1998-2010 zijn omgegaan met het maatschappelijke 
debat rond betalen voor mobiliteit. Ik wilde weten hoe het 
beleid in de media werd gepresenteerd, welke factoren daar 

eventuele veranderingen in zouden kunnen veroorzaken, hoe objectief de verslaggeving 
was en welke posities de media eventueel zelf innamen, als ze niet neutraal waren. Ik 
heb rond de vierhonderd nieuwsartikelen geanalyseerd, wat een gigantische, lastige 
klus was. Het duurde wel zes maanden voor ik een complete database had. Des te blijer 
was ik daarna toen ik de eerste figuren en grafieken kon zien! De hele data-analyse was 
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erg bevredigend; mijn werk was niet voor niets geweest. Eind 2012 was ik klaar met het 
opschrijven van de bevindingen.

Wat bleek is dat de Nederlandse media niet objectief waren in het debat en zelf ook als 
politieke actor kunnen worden beschouwd. Hoewel alle grote dagbladen wel een beetje 
gekleurd waren in hun berichtgeving, verschilde de kleur wel: de Telegraaf was bijvoor-
beeld negatief over prijsbeleid en de Volkskrant juist positief. Media zelf zijn echter niet 
allesbepalend voor de verslaggeving. Die hangt ook af van de andere politieke actoren en 
hun inhoudelijke boodschap. Politici kunnen de verslaggeving niet beheersen, maar wel 
beïnvloeden, voor zover ze ook het politieke debat kunnen beheersen. Dus is het voor een 
kabinet dat iets wil met prijsbeleid heel belangrijk om sleutelfiguren mee te krijgen en de 
media van voldoende informatie te voorzien, waarmee de kans op positieve berichtgeving 
toeneemt. Pas echter wel op! Wees als beleidsmaker voorzichtig met het benadrukken van 
de voordelen van het systeem. Media zullen ook op zoek gaan naar de balans en niet be- 
schuldigd willen worden van een vertekende – in dit geval: te positieve – berichtgeving. 
Over onzekerheden in beleidsvoorstellen zullen media in hun opiniepagina’s graag 
speculeren: wat zullen de gevolgen zijn? Al te complexe boodschappen worden in de 
media verkort en versimpeld. Verlies van informatie kan tot misverstanden leiden. Hou er 
ook rekening mee dat maatregelen die op grote hoeveelheden mensen impact zullen 
hebben, zich in een grote mediabelangstelling mogen verheugen. En vergeet tot slot niet 
dat Nederland een lange geschiedenis heeft rond rekeningrijden. Media-aandacht voor 
nieuwe voorstellen op dit gebied is dus gegarandeerd.

In de komende tijd wil ik me verder concentreren op de vraag in hoeverre de media de 
publieke opinie daadwerkelijk beïnvloeden als het om prijsbeleid gaat. Ik werk dan samen 
met onze collega’s in Groningen. En daarna ga ik beleidsdocumenten en persberichten 
analyseren om uit te vinden wat de opinies van politici en belangengroeperingen over 
prijsbeleid zijn.’
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5 Vier programma’s eerste ronde 
 bijna klaar
 Reizigersinformatie, duurzaam goederenvervoer,  
 netwerken van ruimte en tijd en recreatief verkeer

In 2008 gingen de eerste vier langlopende DBR-programma’s van start. 

Deze vier programma’s komen nu langzamerhand tot hun einde. De pro-

gramma’s gaan over reizigersinformatie, duurzaam goederenvervoer, het 

synchroniseren van tijd-/ruimtenetwerken en recreatieverkeer.

TRISTAM – reisgedrag van de geïnformeerde reiziger

Het TRISTAM-programma onderzoekt de manier waarop reizigers omgaan 

met reizigersinformatie, zoals reistijdvoorspellingen bij files. Hierbij nemen 

de onderzoekers de voortschrijdende ICT-ontwikkeling nadrukkelijk mee 

om ongewenste neveneffecten van reizigersinformatie, zoals verplaatsing 

van de congestie, te voorkomen. In de gebruikersgroep zitten vertegen-

woordigers van TomTom, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en ARS 

Traffic & Transport Technology. Het programma wordt geleid door Harry 

Timmermans (Technische Universiteit Eindhoven).

Routekeuzegedrag modelleren

AIO Giselle de Moraes Ramos (Technische Universiteit Delft) probeert beter 

inzicht te krijgen in het gedrag van reizigers in relatie tot de keuze van hun 

routes en hun reistijden en het potentiële effect dat reisinformatie hierop 

kan hebben. In 2012 is ze bezig geweest met de analyse van de data uit een 

experiment rond woon-werkverkeer, waarbij van proefpersonen hun woon-

werkreisgedrag werd bijgehouden en ook de mate waarin ze gebruik heb-

ben gemaakt van reisinformatie. Ongeveer 80% van de deelnemers heeft 

een TomTom-apparaat gekregen en actuele reisinformatie ontvangen. De 

Moraes Ramos: ‘Ik moest daarbij niet alleen de data van de proefpersonen 

zelf analyseren, maar ook de toestand van het verkeersnetwerk op de 

momenten waarop zij reisden. Het ging daarbij niet alleen om de toestand 

van de routes die ze gekozen hadden, maar ook om de toestand van de 

alternatieve routes die ze hadden kunnen kiezen. Daarna heb ik gewerkt 
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aan de modellering van routekeuzegedrag en de consequenties hiervan 

voor de netwerkdynamiek. Verder ben ik begonnen met mijn proefschrift 

en heb ik diverse papers gepresenteerd en ingediend.’

Tot welke gedragskeuze leidt reisinformatie?

AIO Ruihua Zack Lu (Technische Universiteit Delft) heeft een experiment 

gedaan met een reissimulator. Met de simulator kan hij gegevens krijgen 

over keuzes die reizigers maken rond het gebruik van reisinformatie en 

telewerken op risicovolle tijdstippen en in situaties waarin het op tijd 

komen belangrijk is. (Zie ook het interview met Zack verderop.)

Model testen met echte reizigers

AIO Zarah Parvaneh (Technische Universiteit Eindhoven) heeft verder 

gewerkt aan een model waarmee de effecten van geavanceerde ICT op 

dynamische activiteiten- en reispatronen bepaald kunnen worden. 

Parveneh: ‘Op dit moment is reisinformatie meestal beschrijvend van aard – 

‘op de A1 staat een file’. De tendens is nu echter om van beschrijvende 

informatie naar prescriptieve informatie te gaan – ‘u kunt nu beter via de 

A2 rijden’. Het doel is reizigers ertoe te brengen bepaalde routes te nemen. 

Informatiediensten zullen steeds dynamischer worden en steeds dichter op 

de actualiteit en voorspelde situaties ‘zitten’. De beschikbaarheid van 

allerlei persoonlijke apparaten, zoals smartphones, maakt het bovendien 

mogelijk om een heel contextspecifiek en persoonlijk advies aan mensen te 

geven, waarbij zelfs rekening kan worden gehouden met iemands persoon-

lijke voorkeuren. Behalve nieuwe technologie hebben we hiervoor ook ken-

nis nodig over hoe mensen beslissingen nemen en hoe mensen veranderen 

van opvatting op basis van ervaringen met reizen. Ook het verstrekken van 

reisinformatie kan leiden tot veranderende opvattingen en veranderend 

gedrag, afhankelijk van het type informatie en de betrouwbaarheid daar-

van. In mijn onderzoek test ik deze zaken aan de hand van het model. We 

hebben proefpersonen ingeschakeld die via apps op smart-phones verschil-

lende soorten reisinformatie krijgen. In fase 1 heb ik hun socio-demo-

grafische gegevens en hun weekagenda’s geïnventariseerd. Fase 2 bestond 

uit het verstrekken van de persoonlijke reisinformatie aan de proefper-

sonen voor een dag van de week en het observeren van hun gedrag tijdens 

die dag. Fase 3 was een enquête aan het einde van de dag, waarmee de 

proefpersonen hun oordeel over de gegeven reisinformatie konden geven. 
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Het is een slimme en interactieve web-based vragenlijst – de eerste in zijn 

soort! Op basis van al deze gegevens van individuele gedrag in de werke-

lijke wereld onder levering van geavanceerde reisinformatie stel ik het 

model weer bij.’

Hoe minder congestie, hoe groter de stad wordt

AIO Sergejs Gubins (Vrije Universiteit Amsterdam) heeft theoretisch onder-

zoek gedaan naar hoe ochtendfiles en de kosten van woon-werkverkeer 

samenhangen met waar mensen leven in een stad. Hij toonde aan dat de 

invoering van tijdvariërend rekeningrijden tot gevolg heeft dat een stad in 

geografische omvang groeit. Gubins: ‘Om tot deze conclusie te komen, heb 

ik nagedacht over hoe de hoeveelheid tijd die mensen thuis en in de auto 

doorbrengen verandert als gevolg van de invoering van rekeningrijden. 

Omdat automobilisten minder lang in de auto hoeven te zitten, zou de hoe-

veelheid doorgebrachte tijd in huis groter worden en dat, op zijn beurt, zou 

ertoe leiden dat bewoners in grotere huizen willen wonen. Intuïtief, als al 

het andere constant blijft, zou je dan kunnen zeggen dat hoe groter het 

huis is waarin mensen wonen, hoe meer voordeel ze krijgen van het door-

brengen van tijd in dat huis. Wanneer een automobilist meer tijd door-

brengt thuis in de ochtend, ervaart hij of zij een sterkere prikkels om een 

groter huis te hebben. Hoewel dit effect kan relatief klein zijn op individu-

eel niveau, zou het op de lange termijn voor een hele stad misschien wel 

merkbaar kunnen zijn. Deze bevinding is grotendeels in overeenstemming 

met eerdere studies die aantonen dat een betere vervoer in de stad uit-

eindelijk stadsuitbreiding veroorzaakt.’

Onderzoeker aan het woord

Ruihua Zack Lu bestudeert het van ICT op 
bereikbaarheid.

‘Mijn focus ligt op de effecten van ICT op de bereikbaarheid 
van stedelijke regio’s. In het afgelopen jaar heb ik me vooral 
beziggehouden met het verzamelen van empirische gegevens 
en de analyse ervan. De gegevens zijn afkomstig uit een 
experiment met een reissimulator. In dit experiment kozen 
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mensen ervoor om te reizen via een bepaalde route of een set van routes dan wel om te 
gaan telewerken in plaats van reizen. Dit deden ze onder de omstandigheid van onzekere 
reistijden en nauw stekende aankomsttijden. De deelnemers hadden in sommige gevallen 
ook de optie om reisinformatie te kopen voorafgaand aan het maken van de keuze en in 
andere gevallen juist niet.

Na een testperiode in 2011 heb ik het experiment in maart en april 2012 uitgevoerd met 
271 deelnemers. Het model bleek goed te functioneren. Met een aanvullende enquête heb 
ik correlaties kunnen vaststellen tussen telewerken en reisinformatie en de invloeden van 
andere mogelijke factoren op de voorkeuren van reizigers hieromtrent.

Het verzamelen van gegevens en de analyse was een succes. Ik heb van het hele proces 
genoten – vooral van de momenten waarop de gegevensanalyse echt tot resultaten leidde. 
Het onderzoeksproject is ook heel beleidsrelevant. Ten eerste levert het een aanpak 
voor het meten en beoordelen van de effecten op bereikbaarheid van reisinformatie en 
teleactiviteiten, met inbegrip van de mogelijke interacties tussen die twee. Ten tweede 
laten onze onderzoeksresultaten zien dat er sprake zou kunnen zijn van synergie-effecten 
op de bereikbaarheid van reisinformatie tezamen met teleactiviteiten. Dat wil zeggen: als 
mensen zowel reisinformatie kunnen gebruiken als kunnen kiezen voor teleactiviteiten 
– telewerken, teleshoppen enzovoort – dan heeft dat een versterkend effect op de bereik-
baarheid.

Het moeilijkste deel van mijn onderzoek vond ik ten eerste die gegevensinzameling. 
Hoe krijg je voldoende gegevens om je onderzoeksdoelstellingen te kunnen realiseren 
binnen een beperkt budget? Dat hele proces was een uitdaging. Wetenschappelijk gezien 
om het simulatorexperiment inclusief de enquête te ontwerpen en te implementeren. 
En praktisch gezien om het hele proces te voltooien binnen het beperkte budget. Het 
tweede wat ik moeilijk vind, ligt meer in het werk dat nog komt: hoe kun je praktische en 
beleidsrelevante inzichten ontlenen aan al het wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan?

De focus van het werk in 2013 ligt voornamelijk op het schrijven van mijn proefschrift. 
Het is zeker een uitdaging om alle onderzoeksinspanningen en onderzoeksresultaten op 
een goed gestructureerde en overdraagbare manier op te schrijven.’
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Duurzaam goederenvervoer

De onderzoekers van ‘Towards a sustainable multimodal freight transport 

system for the Randstad’, het programma dat door Lori Tavasszy (Technische 

Universiteit Delft en TNO) wordt geleid, richten zich op het sterk groeiende 

goederenvervoer zoals zich dat in en rond de drie Randstedelijke mainports 

(de havens en Schiphol) afspeelt. Zij onderzoeken productie-, consumptie-, 

handels- en toevoerketens en buigen zich onder meer over het concept 

van overslagterminals en het vraagstuk van de stedelijke distributie. Bij 

het goederenvervoerprogramma van Tavasszy zijn verschillende experts 

betrokken van onder meer het KIM, het CBS, het Havenbedrijf Rotterdam 

en TNO.

Van schakels naar ketens

Postdoc-onderzoeker Maureen Lankhuizen (Vrije Universiteit) heeft in 

2012 de datasets rond nationale en internationale handelsstromen in 

Nederland op regionaal niveau afgerond. Ze werkte voor haar project nauw 

samen met het CBS, dat momenteel bezig is haar cijfers, in euro’s en bruto 

gewicht, met hun eigen vervoersstatistieken te integreren. De integratie 

van statistische gegevens over goederenvervoer en handel zal zowel voor 

de wetenschap als het beleid meer inzicht geven in goederenstromen naar, 

van en binnen Nederland. Waar de vervoersstatistieken alleen schakels 

van de keten waarnemen, koppelt Lankhuizen schakels aan elkaar tot 

samenhangende ketens. 

Model dat keuzes voor distributie, doorvoer en opslag ondersteunt

Promovendus Igor Davydenko (TNO en Technische Universiteit Delft) heeft 

een gecombineerd gravity en logistiek keuzemodel ontwikkeld. Dit model 

kan zowel een accurate reproductie maken van regionale distributie en 

magazijndoorvoer, als een schatting van interregionale goederenstromen. 

Het model is empirisch getest en gekalibreerd met behulp van unieke weg-

transportonderzoeksgegevens van het CBS. Het logistieke keten-keuze-

model verbindt handel in fysieke goederen en goederenstromen, waarmee 

het mogelijk wordt een gedetailleerde analyse te maken van logistieke 

beleidsmaatregelen en regionale aantrekkelijkheid voor distributie- en 

opslagfaciliteiten.
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Model dat beleidsmakers helpt het transportnetwerk te optimaliseren

Promovenda Mo Zhang (Technische Universiteit Delft) heeft het in 2011 

ontwikkelde model op twee case studies toegepast. Met het model kan het 

Nederlandse containervervoer verder worden geoptimaliseerd vanuit het 

oogpunt van duurzaamheid. (Zie ook het interview met Mo verderop.)

Actoren rond het stedelijke goederenvervoer

Onderzoek van promovendus Nilesh Anand (Technische Universiteit Delft) 

richt zich op het ontwikkelen van een multi-actormodel voor stedelijk 

goederenvervoer. De literatuurstudie die hij heeft gedaan, liet hiaten zien 

in de modellen op het gebied van interactie tussen heterogene stake-

holders. Anand: ‘Inzicht in de interacties tussen stakeholders rond het 

stedelijk goederenvervoer kan helpen bij het implementeren van beleids-

maatregelen om duurzame steden te creëren. De eerste stap is het ontwik-

kelen van een standaardinformatiemodel voor het domein stedelijk 

goederenvervoer. Dat model heb ik gebruikt om een actor-georiënteerd 

model voor de stad Rotterdam te maken waarmee ik verschillende beleids-

scenario’s heb getest voor wat betreft hun implementatie. Nu op het einde 

van mijn onderzoeksproject ben ik van plan om een validatiespel voor het 

model te ontwikkelen. Dit zou ook kunnen worden gebruikt als eenvoudig 

hulpmiddel om te begrijpen hoe een complex stedelijk goederenvervoer-

domein kan ontstaan uit eenvoudige interacties tussen belanghebbenden.’

Onderzoeker aan het woord

Mo Zhang ontwikkelt een model waarin publieke en 
private beslissingen bij de ontwikkeling van multimodale 
netwerken worden gecombineerd.

‘Ik heb in het afgelopen jaar gewerkt aan het optimaliseren 
van het transportnetwerk voor een duurzaam systeem van 
multimodaal containervervoer. Het netwerk bestaat uit 
wegen, spoor, binnenvaartroutes en het netwerk van 

terminals op Europese schaal. Overslag en voor- en natransport van intermodaal vervoer 
maken ook onderdeel uit van het netwerk.
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Bij de optimalisering van het netwerk gaat het om het ontwerp van zowel infrastructuur 
en dienstenaanbod als beleid. Het duurzamer maken geschiedt door CO2 te beprijzen en 
door nieuwe overslagmogelijkheden te creëren, binnen de grenzen van het commercieel 
haalbare. Je zou dit een eerste benadering van een duurzaam synchromodaal netwerkont-
werp kunnen noemen. Het model dat we in 2011 hebben ontwikkeld, hebben we toegepast 
op twee case studies. Eén ervan betrof vervoer over het water richting het achterland. Ons 
doel was meer inzicht te krijgen in hoe beprijzingsbeleid en netwerken van terminals en 
diensten ontworpen kunnen worden om aan een bepaalde containertransportvraag – qua 
omvang en samenstelling van de goederen – tegemoet te komen. In de andere casus heb-
ben we het model gebruikt om de capaciteit voor de verwerking van tekorten of overschot-
ten in de Nederlandse containerterminals in te schatten in scenario’s voor het jaar 2020 
en 2040. Beide cases hebben bijgedragen aan de uitvoering van het IDVV-programma 
van Rijkswaterstaat. IDVV staat voor Impuls Dynamisch Verkeersmanagement 
Vaarwegen. 

Het was heel bevredigend om meer inzicht te krijgen in hoe het Nederlandse container-
vervoer werkt en hoe we de prestaties van het vervoersnetwerk zouden kunnen ver-
beteren. We hebben een integraal ontwerpmodel voor het goederenvervoernetwerk 
ontwikkeld, dat nu wordt gevalideerd met historische gegevens over het daadwerkelijke 
containervervoer in Nederland. Onderdeel van het model zijn databases met de vervoers-
vraag, kenmerken van het infrastructurele netwerk, informatie over dienstverlening, 
transport- en overslagkosten, emissies en externe kosten. De resultaten kunnen worden 
gevisualiseerd per vervoerwijze en per grondstofgroep, op een GIS-kaart, en dat allemaal 
op verschillende niveaus: marktsegmenten, terminalniveau, corridorniveau, regionaal, 
nationaal en netwerkniveau.

Lastig eraan is vooral om zo’n enorm complex vervoersysteem op een redelijke en 
gecontroleerde manier goed te representeren en simuleren in een model.

Het gaat hier om een zeer heterogeen netwerk met veel verschillende actoren, een 
enorme diversiteit in de vervoersvraag, een grote verscheidenheid in de levering van 
transportdiensten enzovoort. Dus we hebben het over een grote schaal, over multi-
modaliteit, over verschillende goederensoorten, over veel verschillende actoren en dan 
ook allerlei verschillende combinaties daarvan. Vooral in die combinaties ligt een grote 
uitdaging, als je een beslissingsondersteunend model wilt maken. Ook is er niet één 
toekomstbeeld voor een optimaal transportnetwerk. De toekomst hangt van vele factoren 
af. Recent is bijvoorbeeld een sterke groei van het goederenvervoer over zee te zien. De 
vraag naar intermodale transportcapaciteit hangt verder niet alleen af van economische 
groei. Ook de configuratie van terminal-netwerken heeft er invloed op. Ondertussen 
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moeten die netwerken zich ook aanpassen aan veranderingen in geografische stromings-
patronen en in goederentypen.

In 2013 ga ik mijn proefschrift afschrijven en zoeken naar nog meer toepassingsmoge-
lijkheden voor ons model.’

Supernetwerken van activiteiten en ruimte en tijd

De onderzoekers van ‘Synchronizing networks’ ontwikkelen een supernet-

werk waarin transportsystemen, ruimtelijke inrichting en activiteiten-

patronen in tijd, ruimte en ‘virtuele ruimte’ met elkaar in verband worden 

gebracht. Zo krijgen ontwerpers en planners van ruimtelijke voorzieningen, 

mobiliteit en infrastructuur meer inzicht in gedragspatronen van reizigers. 

Er is een gebruikersgroep actief met kennisgebruikers van Reisinformatie-

groep 9292, Fietsersbond, NS, KIM, de gemeente Rotterdam en Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu. Eric Molin (Technische Universiteit Delft) leidt 

het programma.

Supernetwerkmodel steeds verder uitgebreid

AIO Feixiong Liao (Technische Universiteit Eindhoven) is verantwoordelijk 

voor het modelleringsproject. Hij heeft het ‘supernetwerkmodel’ verder 

ontwikkeld. Liao: ‘Het model is toegepast om enkele planningsvraag- 

stukken rond Park+Ride-locaties in Rotterdam aan te pakken. Ook heb ik 

het gebruikt om de gevolgen van de invoering van elektrische fietsen te 

analyseren. Verder is het model op een aantal aspecten fundamenteel 

uitgebreid: met sociale activiteiten, bijvoorbeeld. Ook kan het nu rekening 

houden met tijdvensterbeperkingen en andere tijdafhankelijkheden in de 

keuze van activiteiten en reizen. Er zijn keuze-experimenten uitgevoerd om 

de voorkeursparameters te kunnen bepalen en die zijn nu in het model 

opgenomen. Tot slot is er nu een grootschalige data-inzameling begonnen 

in de Randstad met behulp van GPS. We willen weten welke activiteiten en 

reizen mensen verschillende weken lang ondernemen, zodat we het model 

nog verder kunnen testen en verfijnen. Ik heb verschillende papers op 

verschillende conferenties gepresenteerd.’
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Model getest met 200 proefpersonen

AIO Chao Chen (Technische Universiteit Delft) voert het project rondom 

het gebruik van het supernetwerkmodel uit. In dit project worden via een 

speciaal ontwikkeld laboratoriumexperiment gegevens verzameld. In dit 

experiment wordt gevarieerd met de complexiteit van de te maken keuzes 

en met de tijd die respondenten krijgen om hun keuzes te maken. Door dit 

experiment kunnen de onderzoekers uitvinden welke invloed complexiteit 

heeft op het maken van keuzes en het kiezen onder tijdsdruk. (Zie ook het 

interview met Chao iets verderop.)

Het sturen en coördineren van ruimtelijke beleidsprocessen

AIO Sara Levy (Radboud Universiteit Nijmegen) is bezig met het 

Governance-project. Ze heeft twee modellen ontwikkeld. Levy: ‘Het ene 

model heb ik ontwikkeld om de impact van (het gebrek aan) coördinatie 

tussen lokale autoriteiten, zoals gemeenten, op het grondgebruik en trans-

port te simuleren. Het andere model simuleert de effecten van de drie 

archetypische vormen van bestuur (hiërarchische sturing, marktwerking 

en netwerksturing) op grondgebruik. Ik heb ook literatuuronderzoek 

gedaan rond het gebruik van agent-based modellen bij het simuleren van 

governance-processen en coördinatiestrategieën. En ik heb de basis gelegd 

voor een derde model, dat zal worden gebruikt om de coördinatie tussen 

actoren rond ruimtelijke ordening en actoren rond mobiliteit te simuleren.’

Beleidsmaatregelen op een rijtje

Postdoc-onderzoeker Wendy Bohte (Technische Universiteit Delft) heeft het 

project verlaten en is opgevolgd door Jan-Willem van der Pas. Hij is 

verantwoordelijk voor het ontwerpproject van Synchronizing Networks. Hij 

zal vooral gaan werken aan een toepassing van het supernetwerkmodel dat 

ontwikkeld is door Feixiong Liao voor een casestudie in de corridor 

Rotterdam – Den Haag. Van der Pas zal geïntegreerde transport-ruimtelijke 

scenario’s ontwikkelen die met het supernetwerkmodel worden door-

gerekend, vooral op hun effecten op reisgedrag. Hiermee kunnen onder 

meer vragen die rond transit oriented development spelen worden beant-

woord. Van der Pas: ‘Zo’n vraag is bijvoorbeeld in welke mate mensen meer 

gebruik van OV en multimodaal vervoer maken als ruimtelijke ontwikke-

lingen worden geconcentreerd op transportknooppunten, zoals rond 
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intercitystations, in vergelijking met het ontbreken van een dergelijke 

ruimtelijke concentraties.’

Onderzoeker aan het woord

Chao Chen bestudeert gedrag, voorkeuren en percepties 
van mensen bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten.

‘Afgelopen jaar ben ik bezig geweest met de vraag in welke 
mate complexiteit bij het kiezen van routes en tijdsdruk de 
keuzes voor bepaalde reizen van reizigers beïnvloeden. Met 
die complexiteit wordt bedoeld dat het maken van sommige 
keuzes makkelijk is, zoals het plannen van een ritje naar een 

winkel, en dat andere ritten veel ingewikkelder kunnen zijn. Denk hierbij aan het maken 
van keuzes voor het activiteitenpatroon van een hele dag met verschillende bestem-
mingen. 

Het was erg leuk om het laboratoriumexperiment uit te voeren. We werkten met een 
reissimulator op de computer, waaraan 200 deelnemers hebben meegedaan waarvan de 
meerderheid dagelijks met woon-werkverkeer te maken heeft. Het was een succes! Op 
basis van de verzamelde gegevens is gebleken dat complexiteit en tijdsdruk een merkbare 
invloed op de keuzes van reizigers hebben. Dit betekent dat het belangrijk is om die 
effecten mee te nemen in keuzemodellen, aangezien je er anders ‘gekleurde’ resultaten uit 
zou krijgen voor bijvoorbeeld de waarde die mensen toekennen aan uitgespaarde reistijd. 
Zo is bijvoorbeeld gebleken dat als een reiziger zijn reiskeuze onder tijdsdruk moet 
maken, of wanneer de keuzesituatie complex is, dat er dan meer ‘ruis’ zit in het keuze-
proces, wat leidt tot meer willekeurige en vaak suboptimale keuzes. Dit lijkt evident, maar 
het expliciet meenemen van dit fenomeen in mobiliteitsmodellen is nieuw. De resultaten 
van het experiment zijn gepresenteerd op een internationale conferentie.

Wat trouwens veel tijd kostte, was de coördinatie van de ontwikkeling van de reissimula-
tor en de uitvoering van het laboratoriumexperiment. In 2013 wordt mijn belangrijkste 
taak om mijn proefschrift af te schrijven.’
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Recreatief vervoersgedrag

Binnen het programma ‘The value of recreation’, geleid door Bert van Wee 

(Technische Universiteit Delft) willen de onderzoekers meer inzicht krijgen 

in de behoeften en keuzes van reizigers rond recreatie en mobiliteit, nu 

en in de toekomst. Ze nemen daarbij veranderende omstandigheden, 

zoals de stijgende vraag naar recreatie en de gevolgen van klimaatver-

andering(sbeleid) mee. In de gebruikersgroep bij het programma zitten 

vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het Ministerie van Economische 

Zaken en InovatieNetwerk/STIRR.

Recreëren met de auto blijft dominant

Tom Gosens (Vrije Universiteit) richt zich op de economische waardering van 

recreatie en maakt daarbij gebruik van de meest recente econometrische 

technieken. ‘Ik kijk daarbij niet alleen naar de voorkeuren van de consu-

ment voor specifieke activiteiten, maar ook de toegekende waarde aan 

recreatieve locaties en vervoerskeuzes komen aan bod. Al deze facetten 

worden bovendien gerelateerd aan de woonlocatie van de consument, 

waardoor het effect van bereikbaarheid automatisch centraal komt te 

staan,’ aldus Gosens. ‘Mijn onderzoek laat zien zien dat de consument in 

haar keuzes beperkt wordt door de beschikbare tijd. Maar zelfs wanneer 

tijdsrestricties minder stringent zijn, is de reisbereidheid voor bijvoor-

beeld buitenrecreatie beperkt. De consument heeft bij deze activiteit een 

voorkeur voor locaties met een groots en divers landschap, en bovendien 

wordt de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen in het buiten-

gebied gewaardeerd. Een positief effect van cultureel erfgoed valt ook te 

bemerken bij de keuze van een bestemming voor een andere categorie 

trips, namelijk recreatief winkelen. Karakteristieken van de consument 

beïnvloeden echter de mate waarin dit effect meespeelt. Ten slotte blijkt 

dat de auto een dominante positie blijft innemen bij het ondernemen 

van recreatieve activiteiten, zelfs in de meest stedelijke gebieden van het 

land. Hoewel het type activiteit, de begin- en eindtijd van de recreatieve 

activiteit en uiteraard reistijd een nadrukkelijke rol spelen bij de keuze van 

de consument, is autobezit vaak al voldoende reden om voor de auto te 

kiezen.’
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Keuzes hangen af van tijd, budget, leeftijd en samenstelling van het huishouden

AIO Anna Grigolon (Technische Universiteit Eindhoven) heeft in 2012 

haar proefschrift geschreven en hoopt in mei 2013 te promoveren. Haar 

onderzoeksresultaten suggereren dat de verschillen in vakantie- en vrije-

tijdsgedrag gegeven de individuele levenscyclusstadia, in het algemeen 

verklaard kunnen worden door de flexibiliteit of beperkingen die typisch 

zijn voor elke groep. De belangrijkste factoren zijn tijd en budget en 

factoren die met de leeftijd en de samenstelling van het huishouden te 

maken hebben. (Zie ook het interview met Anna verderop.)

Liever korter en dichterbij op vakantie dan niet op vakantie

AIO Sander van Cranenburgh (Technische Universiteit Delft) doet onder-

zoek naar de effecten van een substantiële verhoging van reiskosten op 

vakantiegedrag. In de toekomst zijn allerlei scenario’s mogelijk waarin 

substantieel hogere reiskosten realiteit zouden kunnen worden; bijvoor-

beeld als gevolg van het opraken van fossiele brandstoffen, of als gevolg 

van het invoeren van CO2- of of vliegtaxen. Voor dit onderzoek heeft hij 

een keuze-experiment en een survey uitgevoerd onder vakantiegangers. 

Van Cranenburgh: ‘Resultaten laten zien dat vakantiegangers eerder 

geneigd zijn om de vakantie aan te passen dan om niet op vakantie te gaan. 

Het aantal korte binnenlandse vakanties neemt toe. Als gevolg van sterke 

inter-acties bij de vakantiekeuze tussen het vervoersmiddel, de 

accommodatie, en de bestemming heeft een substantiële verhoging van 

reiskosten niet enkel aanzienlijke consequenties voor de transportzijde van 

toerisme, maar ook voor de toeristische sector als geheel.

Woon-werkfietsen en recreatiefietsen versterken elkaar

Postdoc-onderzoeker Maarten Kroesen (Technische Universiteit Delft) 

werkte in 2012 samen met professor Susan Handy uit Californië (USA). 

Kroesen: ‘De samenwerking draait om de vraag in hoeverre recreationeel 

fietsgebruik gerelateerd is aan het gebruik van de fiets voor woon-werkver-

keer. Op basis van eerder verzamelde paneldata hebben we aangetoond 

dat beide vormen van fietsgebruik elkaar in positieve zin wederkerig beïn-

vloeden over de tijd heen. Dit betekent dus ook dat werkgerelateerde 

factoren, zoals de afstand tot het werk en of men een reisvergoeding 

ontvangt, niet alleen een invloed hebben op het woon-werkfietsgebruik 
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maar indirect ook op het recreationeel fietsgebruik. Als het fietsen naar 

het werk dus aantrekkelijker gemaakt kan worden, zal dit effect ook door-

werken in het gebruik van de fiets voor niet-werkgerelateerde reizen. 

Daarnaast hebben we geconstateerd dat mensen die zowel met de fiets 

naar het werk gaan als de fiets recreationeel gebruiken, stabieler zijn in 

hun vervoerskeuze en minder snel beïnvloed worden door structurele 

veranderingen, zoals een toename van de afstand naar het werk, dan 

mensen die alleen de fiets gebruiken naar het werk en niet voor andere 

doeleinden.’

Onderzoeker aan het woord

Anna Grigolon bestudeert de dynamiek van recreatie in 
tijd en ruimte in de huidige context.

‘In 2012 heb ik mijn proefschrift geschreven. Dit is een 
compilatie van een aantal analyses die ik heb uitgevoerd 
op basis van vier verschillende gegevensbronnen. Zo heb 
ik een beter inzicht kunnen krijgen in de vorming van de 
recreatieagenda van huishoudens en in de dynamiek van 

enkele specifieke facetten van recreatiegedrag als functie van de levenscyclus, daarbij 
voor andere facetten controlerend. Die facetten als de bestemming en vervoerswijze zijn 
sterk afhankelijk van elkaar. Het is dus belangrijk om dit concept van ‘portefeuillekeuze’ 
vast te houden bij het bestuderen van beslissingen die mensen over hun recreatie nemen. 
Overigens omvat in mijn onderzoek het begrip recreatie zowel vakantie (toerisme) als 
vrijetijdsbesteding buitenshuis.

Het was heel fijn om te zien hoe mijn proefschrift af kwam, evenals het algehele resultaat 
van het promotieproject: de publicatie van zes papers in wetenschappelijke journals 
(Journal of Air Transport Management, European Journal of Tourism Research, 
Journal of Travel Research, Journal van de Transportation Research Board), twee 
papers over toerismemanagement en een aantal conferentiepapers.

De resultaten suggereren dat de verschillen in vakantie- en vrijetijdsgedrag gegeven 
de individuele levenscyclusstadia, in het algemeen verklaard kunnen worden door de 
flexibiliteit of beperkingen die typisch zijn voor elke groep. De belangrijkste factoren zijn 
tijd en budget en factoren die met de leeftijd en de samenstelling van het huishouden te 
maken hebben.
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Meest uitdagend van het onderzoek vond ik het verwerven van gegevens, en vervolgens 
om die te begrijpen en te vertalen in modellen die een interessant en vooral realistisch 
beeld zouden geven van de verschijnselen die ik wilde onderzoeken. In het proces 
van ‘ruwe data’ tot de laatste output van het model zijn er verschillende stappen en 
beslissingen die moeten worden genomen, en elk daarvan vergt veel discussie en 
strategisch denken.

In mei ga ik mijn proefschrift verdedigen. En wat daarna? Er zijn een paar open posities 
in mijn vakgebied op universiteiten waarmee ik mijn carrière in de academische wereld 
zou kunnen verbreden. Daarnaast is het idee om mijn focus te verleggen naar de 
particuliere sector ook aanlokkelijk. Ik weet het nog niet. Ik heb gelukkig nog tijd om na te 
denken en ervoor te zorgen dat ik de juiste beslissing neem.’
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6 Impressie Young Scientists  
 meeting juni

Net als in 2011 vond er ook in 2012 weer een ontmoeting plaats tussen 

jonge onderzoekers en beleidsmakers bij het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu in Den Haag. Onderwerpen waren deze keer de Strategische 

Kennis en Innovatie Agenda van het ministerie en de onderzoeksthema’s 

reisinformatie, klimaat in relatie tot vervoer en ruimtelijke planning, 

het plannen van infrastructuur met verschillende doelstellingen en de 

introductie van elektrisch vervoer.

Op de dag waren AIO’s en postdoc-onderzoekers van het DBR-programma 

aanwezig, maar ook enkele geïnteresseerde onderzoekers van het NWO-

programma Energy Transitions en het VerDuS-zusterprogramma van DBR: 

Urban Regions in the Delta. 

Thema’s SKIA sloten goed aan

Allereerst kregen de verzamelde onderzoekers een inleiding van Jos 

Voeten, medewerker van de directie Kennis, Innovatie en Strategie van 

het ministerie, over de SKIA 2012-2016 (Strategische Kennis en Innovatie 

Agenda). De zeven thema’s hierin zijn:

 − De energieke maatschappij, bestuur en decentralisatie: 

Wat zijn de mogelijkheden om te werken met en gebruik te maken 

van de ‘energieke samenleving’ in het licht van de uitdagingen voor de 

samenleving?

 − Financiering, business modellen en andere marktbenaderingen: 

Wat zijn mogelijke nieuwe vormen van financiering in het 

beleidsdomein van infrastructuur en milieu?

 − Individualisering en gedrag: 

Op welke wijze beïnvloeden het gedrag en de voorkeuren van 

individuele burgers en bedrijven het bereiken van de maatschappelijke 

doelen van IenM en hoe kan IenM daar mee omgaan?

 − Ruimtelijke ontwikkeling: 

Hoe kunnen we als IenM met een slimme, veilige en efficiënte 

organisatie van de ruimte bijdragen aan het gewenste grootstedelijk 

vestigingsmilieu en aan een slimme combinatie van rode, groene en 
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blauwe functies in heel het land, rekening houdend met klimaatver-

anderingen?

 − Knooppunten en Netwerken: 

Hoe kunnen we met de inzet van transit oriented development en 

multi- en synchromodaliteit bijdragen aan de bereikbaarheid van onze 

economische kerngebieden?

 − Duurzame mobiliteit: 

Hoe kunnen we omgaan met onze toekomstige mobiliteits- en logis-

tieke behoeften op een wijze die optimaal bijdraagt aan onze welvaart 

en blijft binnen de ecologische grenzen (klimaat, biodiversiteit) en 

bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving (geluid, veiligheid, 

luchtkwaliteit)?

 − Het sluiten van energie-, grondstof- en waterketens: 

Welke mogelijkheden er zijn om vergroening van de economie te 

bevorderen en wie moet wanneer wat doen?

De verschillende onderzoeksprogramma’s en – projecten van DBR, Energy 

Transitions en Urban Regions in the Delta sluiten goed op deze thema’s en 

vraagstukken aan.
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Hoe gedragen reizigers zich? Invloed van reisinformatie en van klimaat

Vervolgens was er een inlooplunch en opende Petrouschka Werther, 

manager bij de afdeling Voertuigemissies en Brandstoffen van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de middagsessie ‘Broodje Weten-

schap’. Vier jonge wetenschappers presenteerden hun werk. Zarah 

Parveneh (Technische Universiteit Eindhoven) vertelde over geavanceerde 

vormen van reisinformatie voor reizigers en simulaties die ze daarmee doet. 

Daarna sprak Peter Pelzer (Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit 

Nijmegen) over het CESAR-programma waarin de relaties tussen klima-

tologische processen, stedelijke ruimtelijke configuraties en vervoerkeuzes 

van mensen worden geanalyseerd. De bevindingen zullen onder meer 

gebruikt kunnen worden in toekomstige ruimtelijke planprocessen. Eerste 

conclusies zijn dat de klimaatverandering de toekomstige vervoerskeuze 

van mensen zeker zal beïnvloeden; er zal meer worden gefietst. Ruimtelijke 

planners zouden daar nu al rekening mee kunnen houden door de fiets-

infrastructuur te versterken. Ook is er meer aandacht nodig voor aanpas-

singen in de stedenbouw in verband met de te verwachten warme(re) 

zomers, aldus Pelzer.

Verschillende doelen tegelijk realiseren

Daarna was het de beurt aan Ties Brands (Universiteit Twente). Hij vertelde 

over het SRMT-programma en het ontwerp van zogenoemde ‘multi-

objectieve, multimodale netwerken’: vervoersnetwerken bestaand uit 

verschillende vervoersmodaliteiten zo ontwerpen dat daarbij verschillende 

doelstellingen (bereikbaarheid, minder CO2-uitstoot) tegelijk kunnen 

worden bereikt. Met een model hiervoor hebben de onderzoekers 

geëxperimenteerd in de regio Amsterdam-Haarlem. Doelstellingen hierbij 

waren bijvoorbeeld een minimalisering van reistijd én minimale inzet van 

overheidsgeld voor OV-verbindingen. Uit de 26 opties voor maatregelen 

rolden er een paar die gezien deze doelstellingen het meest optimaal 

zouden zijn.

Motieven voor en tegen de aanschaf van de elektrische auto

Tot slot voerde Will Sierzchula (Technische Universiteit Delft) het woord 

over de invoering van elektrisch vervoer. Hij is verbonden aan het Energy 

Transitions-programma over elektrisch vervoer, waarvan de onderzoekers 
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nauw samenwerken met de DBR-onderzoekers die zich eveneens bezig-

houden met elektrisch vervoer. Uit onderzoek naar motieven om elektrisch 

te gaan rijden onder automobilisten blijkt dat de symbolische en de milieu-

waarde van elektrisch vervoer voor hen erg belangrijk zijn. De meer 

instrumentele waarde van elektrische auto’s lijkt nu minder van belang te 

zijn. Motieven om juist niet elektrisch te gaan rijden zijn de hoge aanschaf-

kosten, de tijd en moeite die het opladen kost, de beperkte actieradius en 

enkele andere aspecten, zoals een minder hoge maximumsnelheid en een 

kleinere bagageruimte.

De aanwezige beleidsmakers waren blij met de presentaties. Ze vonden veel 

van wat er gepresenteerd werd verrassend beleidsrelevant.
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7 Impressie VerDuS-conferentie  
 in november

Op maandag 19 november 2012 vond in de Beurs van Berlage te 

Amsterdam de eerste grote conferentie Verbinden van Duurzame Steden 

plaats. Thema was ‘Nieuwe arrangementen in een horizontale wereld’. 

Ruim 200 deelnemers verzamelden zich in de Beurs van Berlage te 

Amsterdam voor verhalen van en uitwisseling tussen onderzoekers en 

praktijkexperts.

Siebe Riedstra, secretaris-generaal Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

en lid van de VerDuS-Raad van Toezicht, opende de conferentie. Hij 

benadrukte het belang van voortdurend contact tussen onderzoekers en 

mensen uit het beleid en de praktijk. Vanuit de Strategische Kennis en 

Innovatieagenda van het ministerie uitte hij de wens, dat uit dat contact 

nieuwe oplossingen voor governance worden ontwikkeld. De oude werken 

niet meer in de energieke samenleving.

Josephine Green, visionair en historica hield vervolgens de key note-lezing. 

We zitten middenin een paradigmaverschuiving: het industriële paradigma 

is financieel, operationeel en moreel failliet, aldus Green. Ofwel: alle rollen 

gaan onherroepelijk veranderen, ook die van politici en onderzoekers. ‘Het 

zal niet meer gaan om het wat, maar om het hoe en wie,’ hield Green haar 

publiek voor. Green, voormalig Senior Director of Trends and Strategy bij 

Philips, schetste hoe het huidige socio-economische model een piramide-

vorm heeft: iedereen wil naar de top, die slechts ruimte biedt aan een paar 

mensen. ‘De intelligentie en creativiteit van heel veel mensen wordt zo niet 

gebruikt.’ Het is het model dat is gebaseerd op schaarste, competitie en 

controle. Ze pleitte voor een nieuwe vorm: de pannenkoek, waarin mensen 

door de platte vorm makkelijk kunnen samenwerken en vrijelijk creativiteit 

en kunnen uitwisselen. 

Van economy naar ecology

Zo ga je van het idee van schaarsheid naar dat van overvloed. Ook voor 

innovatie geldt dat deze decentraal moet worden, en niet langer 

gecentreerd in de top. De oplossing ligt immers bij de mensen die het 
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aangaat, en die zitten overal. Probleem is dat op dit moment de overheer-

sende vocabulaire nog traditioneel is: woorden als controle, budgettering 

en strakke organisatie rijmen niet met begrippen als riskeren, ontdekken en 

proberen. Toch is deze omslag van ‘economies of scale’ tot ‘ecologies of 

scale’ broodnodig: ‘Dit is geen kwestie van ‘leuk’, maar van noodzaak, als 

we het menselijk ras in stand willen houden.’

Gelukkig, ging Green verder, zijn we ook een soort die weet dat zaken als 

samenwerking, wederkerigheid en liefde bijzonder goed bij kunnen dragen 

aan onze overleving. ‘Ja, dat zijn enge woorden, want ze klinken nogal 

soft en vrouwelijk,’ merkte Green op. ‘Toch liggen ze aan de basis van de 

radicale en revolutionaire verduurzaming van onze samenleving en al haar 

processen. Daar is weinig softs aan.’ Haar afsluiter, een citaat van Peter 

Drucker, laat weinig aan de verbeelding over: ‘The greatest danger in times 

of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic.’

Acht deelsessies

Na de key note lezing verwees dagvoorzitter Wim Hafkamp de weg naar de 

deelsessies in twee rondes. Deze waren in vier ‘sporen’ ondergebracht. In 

het spoor ‘Naar een duurzame delta’ hielden onderzoekers en praktijk-

experts uit het programma Urban Regions in the Delta presentaties over 

hun werk. In de eerste sessie kwamen TOD-lessen uit het buitenland aan de 

orde aan de hand van presentaties van de experts Wendy Tan (Universiteit 

van Amsterdam), Paul Chorus (provincie Noord-Holland) en Sander 

Lenferink (Radboud Universiteit Nijmegen). Onder meer de voorbeelden 

Portland en Tokyo kwamen aan bod. In de tweede ronde reflecteerden de 

deelnemers op de Nederlandse TOD-praktijk Cor Hartogs van de Stadsregio 

Arnhem-Nijmegen presenteerde de casus Zevenaar-Oost; Herman Gelissen 

(StedenbaanPlus) vertelde over StedenbaanPlus. Een wetenschappelijk 

panel reageerde.

In het spoor ‘De sociale en economische opgaven voor de stad’ werd kennis 

vanuit het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden overgedragen 

rond nieuwe arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa en de leefbaar-

heid in wijken.

Het vierde spoor ‘Duurzame mobiliteit en transport’ betrof weer DBR-

onderzoek. Hoogleraar Bert van Wee (Technische Universiteit Delft) 

presenteerde namens de tien al wat langer lopende universitaire 
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onderzoeksteams enkele eerste belangrijke uitkomsten en beantwoordde 

vragen uit de zaal. Aansluitend gingen de deelnemers met elkaar aan de 

slag aan de hand van drie thema’s om de kennis toe te passen. In de tweede 

ronde stond duurzaam goederenvervoer en logistiek centraal.

Excellente kennisoverdracht

Terug in de plenaire zaal werd de korte videofilm van VerDuS-onderzoeker 

Niek Mouter (Technische Universiteit Delft) vertoond als voorbeeld van 

toegankelijke kennisoverdracht. Zijn onderzoek gaat onder meer over 

de waarde die aan het instrument van de Maatschappelijke Kosten-/

Baten-analyse wordt toegekend door economen en ruimtelijke experts. 

Ook besteedt zijn onderzoek aandacht aan oplossingsrichtingen om 

inhoudelijke problemen te beperken, voordelen beter te benutten en 

nadelen te minimaliseren. Uit deze studie blijkt dat hoofdrolspelers in 

de Nederlandse MKBA-praktijk vinden dat ‘het inschatten van nog niet 

gemonetariseerde projecteffecten’, ‘het monetariseren van projecteffecten’ 

en ‘het maken van een probleem-analyse’ de belangrijkste inhoudelijke 

MKBA-problemen zijn.

Nederland gidsland?

Aansluitend nam dagvoorzitter Wim Hafkamp met Josephine Green, Hans 

Leeflang (directeur Kennis, Innovatie en Strategie van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu en voorzitter van de DBR-programmacommissie) 

en de (twitteraars in de) zaal de belangrijkste opbrengst van de dag door. 

Green stelde dat Nederland de potentie van gidsland heeft, als het om 

nieuwe, horizontale manieren van samenwerken gaat. ‘Maar er wordt 

nog teveel op de oude manier gedacht en gewerkt,’ waarschuwde ze. 

Wim Hafkamp citeerde prompt een aantal twitteraars die daarop aan 

leken te sluiten. ‘Als we werkelijk creatieve oplossingen voor bijvoorbeeld 

mobiliteitsvraagstukken willen krijgen, moeten we veel meer met de 

eindgebruikers samen doen,’ aldus een twitterende deelneemster in de 

zaal. Green: ‘Juist in de ontwerpende wetenschap is dat goed mogelijk.’ 

Paul Gerritsen van de Vereniging Deltametropool in reactie daarop: ‘We 

zijn al een tijdje bezig om op andere manieren om te gaan met ruimtelijke 

processen. De verandering is echt onderweg. We hebben in de cocreatie 

de publieke opinie zeker nodig.’ Green realiseerde zich ook dat niet 

alles met cocreatie en zelforganisatie kan. ‘We hebben ook inspirerend 
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leiderschap nodig. En mensen die andere mensen die niet zo goed zijn in 

zelforganisatie gaan leren dat ze het wel degelijk kunnen.’

Hans Leeflang gaf ook enkele impressies terug. ‘Ik merk dat we behoefte 

hebben aan een nieuwe taal en nieuwe verhalen. Ik heb daar vandaag 

beginnetjes van gezien. Bijvoorbeeld in de sessie over de grote rivieren en 

die over duurzame logistiek. Ook merk ik dat we de rol van de overheid nog 

teveel in oude termen zien. We zitten nog steeds vast in het repertoire van 

het New Public Management. We moeten niet minder of geen overheid 

hebben als het om de governancevraagstukken rond stedelijke regio’s gaat, 

maar een andere overheid. Er is behoefte aan nieuwe praktijken.’

Tot slot waren er hapjes en drankjes.

Gedurende deze conferentie werd voor het eerst gewerkt met interactieve 

live-verslaggeving. Alle impressies, gehouden presentaties, foto’s en video-

films zijn te zien op: http://www.dialoog.verdus.nl
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8 Wie is wie in DBR?

Synchronizing networks

Programmaleider dr. Eric Molin, e.j.e.molin@tudelft.nl

 − Modelling of supernetworks, AIO Feixiong Liao,  

f.liao@tue.nl, begeleider Theo Arentze,  

t.a.arentze@tue.nl

 − Use of supernetworks, AIO Chao Chen,  

cchen@tudelft.nl, begeleiders Eric Molin,  

e.j.e.molin@tudelft.nl, en Caspar Chorus,  

c.g.chorus@tudelft.nl

 − The governance of supernetworks, AIO Sara Levy, s.levy@fm.ru.nl,  

begeleider Karel Martens, k.martens@fm.ru.nl

 − Design of supernetworks, postdoc Wendy Bothe, W.Bohte@tudelft.nl  

(until October)/Jan-Willemvan der Pas, j.w.g.m.vanderpas@tudelft.nl, Eric Molin, 

e.j.e.molin@tudelft.nl

TRISTAM: Traveller Response and 
Information Service Technology

Programmaleider prof. dr. Harry Timmermans, 

h.j.p.timmermans@tue.nl 

 − Analysis and Modelling of Network Effects,  

AIO Ir. Giselle de Moraes Ramos,  

g.moraesramos@tudelft.nl, begeleider Serge 

Hoogendoorn, s.p.hoogendoorn@tudelft.nl

 − Analysis and Modelling of Accessibility Effects, AIO Ruihua Zack Lu,  

r.lu@tudelft.nl, begeleider Caspar Chorus, c.g.chorus@tudelft.nl

 − Analysis and Modelling of Spatial Externalities, AIO Zarah Parvaneh,  

z.parvaneh@tue.nl, begeleider Harry Timmermans, h.j.p.timmermans@tue.nl

 − Analysis and Modelling of Economic Effects, AIO Sergejs Gubins,  

sgubins@feweb.vu.nl, begeleider Erik Verhoef, everhoef@feweb.vu.nl

 − Integration and Show cases, postdoc Anna Kononova, a.v.kononova@tue.nl, 

begeleider Harry Timmermans, h.j.p.timmermans@tue.nl (already finished)
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The value of recreation

Programmaleider prof. dr. Bert van Wee,  

g.p.vanwee@tudelft.nl

 − The value of recreational areas in metropolitan regions, 

AIO Tom Gosens, tgosens@feweb.vu.nl, begeleider Jan 

Rouwendal, jrouwendal@feweb.vu.nl

 − Recreation and space: Dynamics of agenda formation 

and execution, AIO Anna Grigolon,  

a.b.grigolon@tue.nl, begeleider Astrid Kemperman, 

a.d.a.m.kemperman@tue.nl

 − Traveller response to unconventional trends, AIO Sander van Cranenburgh, 

s.vancranenburgh@tudelft.nl, begeleider Caspar Chorus, c.g.chorus@tudelft.nl

 − The planning of recreation: Choosing locations and managing accessibility, 

postdoc Maarten Kroesen, m.kroesen@tudelft.nl, begeleider Bert van Wee, 

g.p.vanwee@tudelft.nl

Towards a sustainable multimodal 
freight transport system for the 
Randstad

Programmaleider prof. dr. Lóri Tavasszy,  

lori.tavasszy@tno.nl

 − Modelling complex freight demand structures – trade 

and transport data, postdoc Maureen Lankhuizen, 

mlankhuizen@feweb.vu.nl, begeleider Henri de Groot, 

hgroot@feweb.vu.nl

 − Modelling complex freight demand structures – logistic chains, AIO Igor 

Davydenko, i.y.davydenko@tudelft.nl, begeleider Lóri Tavasszy,  

l.a.tavasszy@tudelft.nl

 − System optimization of multimodal freight networks, AIO Mo Zhang,  

mo.zhang@tudelft.nl, begeleider Bart Wiegmans, b.wiegmans@tudelft.nl

 − A situated MAS for urban logistics in the Randstad, AIO Nilesh Anand,  

n.anand@tudelft.nl, begeleider Bert van Wee, g.p.vanwee@tudelft.nl
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CESAR: Climate and Environmental 
change and Sustainable 
Accessibility of the Randstad

Programmaleider prof. dr. Martin Dijst,  
m.dijst@geog.uu.nl

 − Impact of climate change on mobility and residential 

choices, AIO Lars Böcker, bocker@geo.uu.nl, begeleider 

Martin Dijst, m.dijst@geog.uu.nl

 − Developing and evaluation of a modelling framework for urban weather and 

climate studies, AIO Natalie Theeuwes, natalie.theeuwes@wur.nl, begeleider Bert 

Holtslag, bert.holtslag@wur.nl

 − Improving integration of expert with tacit knowledge for strategic planning 

processes, postdoc Marco te Brömmelstroet, m.c.g.tebrommelstroet@uva.nl, 

begeleider Luca Bertolini, L.Bertolini@uva.nl 

 − Urban Strategy climate proof, AIO Peter Pelzer, p.pelzer@uu.nl, projectleider Stan 

Geertman, s.geertman@geo.uu.nl

i-PriSM: Innovative Pricing for 
Sustainable Mobility

Programmaleider prof. dr. Erik Verhoef,  
everhoef@feweb.vu.nl

 − Implementation of transport pricing: an economic 

perspective, AIO Ioannis Tikoudis, i.tikoudis@vu.nl, en 

postdoc Jasper Knockaert, jknockaert@feweb.vu.nl, 

begeleider Erik Verhoef, everhoef@feweb.vu.nl

 − Transport pricing: a multi-modal dynamic network perspective, AIO Erik-Sander 

Smits, e.smits@tudelft.nl, begeleider Michiel Bliemer, m.c.j.bliemer@tudelft.nl

 − Acceptability of transport pricing: a psychological perspective, postdoc Jan Willem 

Bolderdijk, j.w.bolderdijk@rug.nl, projectleider Linda Steg, l.steg@ppsw.rug

 − Implementation of road pricing: vehicle technology, governance, and institutional 

transition, AIO Özgül Ardiç, o.ardic@tudelft.nl, begeleider Bert van Wee, 

g.p.vanwee@tudelft.nl
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SRMT: Strategy towards sustainable 
and reliable multimodal transport 
in the Randstad

Programmaleider prof. dr-ing. Ingo Hansen, 

i.a.hansen@ct.tudelft.nl

 − Spatial economic analysis of multimodal transport 

systems, AIO Yuval Kantor, ykantor@feweb.vu.nl, 

begeleider Piet Rietveld, prietveld@feweb.nl

 − Integrated transition strategy towards SFRMT, AIO Andrew Switzer,  

a.w.switzer@uva.nl, begeleider Luca Bertolini, L.Bertolini@uva.nl

 − Robust Multimodal Multi-objective, AIO Ties Brands (0,6), t.brands@utwente.nl, en 

Anthony Ohazulike (0,4), a.e.ohazulike@utwente.nl, begeleider Erik van Berkum, 

e.c.vanberkum@utwente.nl

 − Dynamic assessment of multi-modal transport networks, AIO Gijsbert van Eck, 

g.vaneck@tudelft.nl, begeleider Rob van Nes, r.vannes@tudelft.nl

 − Capacity management in SFRMT and reliable transport chains, AIO Daniel Sparing, 

d.sparing@tudelft.nl, begeleider Rob Goverde, r.m.p.goverde@tudelft.nl

The feasibility and impact of the 
transition to electric mobility in the 
Randstad

Projectleider prof. dr. Bert van Wee,  

g.p.vanwee@tudelft.nl

 − Economic and psychological aspects of the introduction 

of electrical vehicles, postdoc Marija Bockarjova, 

mbockarjova@feweb.vu.nl, begeleider Piet Rietveld, 

prietveld@feweb.nl

 − An institutional and managerial scientific perspective on the transition to 

electric vehicles, Sjoerd Bakker, s.bakker-1@tudelft.nl, begeleider Bert van Wee, 

g.p.vanwee@tudelft.nl
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Mobility management and climate 
change

Projectleider prof. dr. Jos van Ommeren,  

jommeren@feweb.vu.nl

 − Public Policy and Firm Mobility Management: 

Implications for Climate Outcomes, postdoc Eva 

Guttiérez-i-Puigarnau, e.gutierrezpuigarnau@vu.nl, 

begeleider Jos van Ommeren, jommeren@feweb.vu.nl, 

en Piet Rietveld, prietveld@feweb.nl

 − Mobility Management and Space-Time Patterns: Implications for Climate 

Outcomes, postdoc Linda Nijland, e.w.l.nijland@uu.nl, begeleider Martin Dijst, 

m.dijst@geog.uu.nl

Sustainable Maintenance Policy 
for Infrastructure Networks in 
the Randstad: A climate change 
perspective

Projectleider prof. dr. Geert Dewulf,  
G.P.M.R.Dewulf@ctw.utwente.nl

 − Impact of climate change on infrastructure networks, 

postdoc Herbert Termaat, Herbert.termaat@wur.nl, 

begeleider Pavel Kabat, pavel.kabat@wur.nl

 − Implications of climate change for maintenance policy, 

postdoc Irina Stipanovic, I.Stipanovic@utwente.nl, begeleider Geert Dewulf,  

G.P.M.R.Dewulf@ctw.utwente.nl
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Implementing Transit Oriented 
Development (iTOD)

Programmaleider prof. dr. ir. Luca Bertolini, 
l.bertolini@uva.nl

 − Project 1, AIO Ren Thomas, r.thomas@uva.nl, begeleider 

Luca Bertolini, l.bertolini@uva.nl

 − Project 2, AIO Sander Lenferink, s.lenferink@fm.ru.nl, 

begeleider Erwin van der Krabben,  

e.vanderkrabben@fm.ru.nl

 − Project 3, Dorina Pajani, d.pojani@tudelft.nl, en Verena Balz, v.e.balz@tudelft.nl, 

begeleider Dominic Stead, d.stead@otb.tudelft.nl

Transit Oriented Development in 
the Randstad Southwing

Programmaleider dr. ing. Karst Geurs, 

k.t.geurs@utwente.nl

 − Linking station accessibility to regional accessibility 

in the Randstad Southwing, Lissy La Paix Puello, 

l.c.lapaixpuello@utwente.nl, begeleider Karst Geurs, 

k.t.geurs@utwente.nl

 − The economics of tod in the Randstad Southwing, Hans Koster, h.koster@vu.nl, 

Martijn Dröes, m.droes@vu.nl, begeleider Piet Rietveld, prietveld@feweb.nl

 − Market perspectives for TOD in the Randstad Southwing and lessons from 

international experiences, Christa Hubers, c.g.t.m.hubers@tudelft.nl, begeleider 

Kees Maat, c.maat@tudelft.nl
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Understanding social and spatial 
dynamics in bicycle use in the 
randstad and its policy implications

Projectleider prof. dr. ir. Luca Bertolini, 
l.bertolini@uva.nl en Marco te Brömmelstroet, 

m.c.g.tebrommelstroet@uva.nl

Uitvoering postdoc Lucas Harms, l.w.j.harms@uva.nl

The role of the bicycle as an egress 
and access mode for multimodal 
nodes

Projectleider prof. dr. G. de Roo, g.de.roo@rug.nl

Uitvoering postdoc Eva Heinen, E.Heinen@rug.nl
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9 De aansturing van het  
 DBR-programma

Het DBR-programma valt onder het onderzoeksthema/-initiatief Verbinden 

van Duurzame Steden. Dit initiatief kent een Raad van Toezicht. Het DBR-

programma zelf wordt aangestuurd door een Programmacommissie. 

Deze is verantwoordelijk voor de coördinatie en de samenhang van 

het programma, beoordeelt de voortgang en stelt de begroting op. 

Ook is deze commissie verantwoordelijk voor de prioritering van de 

onderzoeksvoorstellen op basis van de uitkomsten van een of meer 

Beoordelingscommissies en het bevorderen van kennisoverdracht aan 

de gebruikers. De Raad van Toezicht wijst subsidie toe op basis van het 

advies van de Programmacommissie en ziet toe op de uitvoering van het 

onderzoeksprogramma.

Aan het einde van 2012 was de samenstelling van de verschillende bij het 

DBR-programma betrokken organen als volgt.

Raad van Toezicht Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS)

S. Riedstra, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voorzitter 

Mw. A.M. Burger, Ministerie van Economische Zaken

P.J.M. van Laarhoven, Schiphol Group 

M. Frequin, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

P.G.A. Noordanus, Grote steden

P. Hooimeijer, namens NWO

Programmacommissie

H. Leeflang, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voorzitter
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Ambtelijke vertegenwoordigers

N. van Paridon, Stadsregio Amsterdam

J. Haver, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

J. van der Waard, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Vacature, Ministerie van Economische Zaken

Wetenschappelijke vertegenwoordigers

A.N. Bleijenberg, TNO

P.P.J. Driessen, Universiteit Utrecht

Mw. M.A.J. Linde, TNO

H.J. Meurs, Radboud Universiteit Nijmegen

H. Priemus, Technische Universiteit Delft

E. van de Voorde, Universiteit Antwerpen

Secretariaat 

H.W. Waaijers, NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Mw. C. van der Poel - van Leeuwen, NWO Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen

Communicatie

Mw. Y.M. de Boer, YM de Boer Advies v.o.f.












