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Het eerste nummer ‘nieuwe stijl’ van Tijdschrift Vervoerswetenschap is meteen een wat speciaal 
nummer; een themanummer rond het onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de 
Randstad (DBR). Dit onderzoeksprogramma is in het najaar van 2007 opgezet door de toenmalige 
Ministeries van V&W, VROM en EZ, in samenwerking met NWO, waarbij LNV zich in 2008 heeft 
aangesloten. Doel: het bundelen van denkkracht om urgente vragen te helpen beantwoorden 
betreffende de ontwikkeling van de Randstad op (middel-)lange termijn, op ruimtelijk en 
mobiliteitsgebied. Medio  2008 zijn vier multidisciplinaire onderzoeksvoorstellen gehonoreerd, 
die elk geschreven zijn  door consortia van wetenschappers  verbonden aan verschillende 
Nederlandse universiteiten. Vervolgens werden promovendi en postdocs geworven, en vanaf 
begin 2009 gingen de verschillende onderzoeksprojecten van start. Dat maakt dat het onderzoek 
van de eerste ronde van het  DBR-programma (dat drie subsidierondes kent)  inmiddels 
halverwege is, en dat leek ons een uitgelezen moment om een tussentijdse balans op te maken. 

Het resultaat vindt u in dit themanummer. Elk van de consortia die in de eerste subsidieronde in 
de prijzen waren gevallen is gevraagd om hun onderzoek te introduceren, en om verslag te doen 
van de geboekte resultaten tot nu toe en van de resultaten die de komende jaren verwacht 
worden. Vaste lezers van het Tijdschrift Vervoerswetenschap zullen merken dat de toon en 
inhoud van de artikelen enigszins afwijken van wat zij gewend zijn. Deels volgt dit uit het 
simpele feit dat de verschillende onderzoeken halverwege zijn, en dus vaak nog niet spijkerharde 
eindresultaten hebben geboekt. Een tweede verschil zit hem in het feit dat de auteurs door ons 
expliciet gevraagd zijn om zich te richten op beleidsmakers: hoe kunnen behaalde en verwachte 
onderzoeksresultaten bijdragen aan het huidige en toekomstige transport- en ruimtelijk beleid? 
Meer nog dan andere uitgaven van dit tijdschrift is dit nummer geschreven voor  
wetenschappers en beleidsmakers tegelijkertijd. Elk artikel is, zoals u gewend bent van het 
tijdschrift, grondig geëvalueerd door (telkens drie) anonieme referenten – onze dank gaat uit 
naar deze referenten, voor hun vaak zeer scherpe en opbouwende rapporten. Jaap de Wit 
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 (directeur van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid) heeft de inleiding geschreven. 
Uit hoofde van zijn functie is hij bij uitstek geschikt om te beoordelen of de onderzoekers (en dit 
themanummer) er in slagen om wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie te combineren. 

Tot slot: de nieuwe stijl van het Tijdschrift Vervoerswetenschap (gratis, digitaal) past volgens ons 
uitstekend bij juist dit themanummer: het onderzoek is in zijn geheel uit belastinggeld 
gefinancierd, en dan past het ook om onderzoeksresultaten zo te verspreiden dat deze vrij 
toegankelijk zijn voor ieder die erin geïnteresseerd is! 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 


