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Voor u ligt het vierde nummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap van 2015. Dit nummer is
een rijk gevuld nummer met acht artikelen en een discussiestuk over een proefschrift.

Het eerste artikel van Ingrid Hendriksen, Sissi van der Knaap en Tariq van Rooijen gaat over het
gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer ter vervanging van de auto. Om inzicht
te krijgen in het gebruik van de elektrische fiets heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden
onder de deelnemers aan Fietsen Loont. In dit project werd het gebruik van de elektrische fiets in
het woon-werkverkeer per gefietste kilometer beloond onder forenzen die op minimaal vijf
kilometer  van  de  werklocatie  af  wonen  en  die  voorheen  daarvoor  de  auto  gebruikten.
Geconcludeerd  wordt  dat  het  belonen  van  het  gebruik  van  de  elektrische  fiets  in  het  woon-
werkverkeer op basis van gefietste kilometers leidt tot regelmatig en langdurig gebruik.

Autodelen wordt bijna alom gezien als een probaat middel in het terugdringen van autobezit en
autogebruik. Op basis van eerder onderzoek en een analyse van de autokosten gaat dit artikel na
in hoeverre de verwachting gerechtvaardigd is dat autodelen op den duur tot een forse reductie
van het aantal afgelegde autokilometers zal leiden. De auteurs Pieter van Driel 1  en Wim
Hafkamp concluderen dat in enkele gevallen aanzienlijke reducties van autogebruik te
verwachten  zijn  die  causaal  toe  te  rekenen  zijn  aan  de  beschikbaarheid  van  de  autodelen  als
optie. In de meeste gevallen is de reductie echter klein, of is er zelfs sprake van een toename van
het autogebruik.

Özgül  Ard ç,  Jan  Anne  Annema  en  Bert  van  Wee  verklaren  in  het  derde  artikel  waarom  de
Nederlandse prijsbeleidsvoorstellen op de weg - rekeningrijden en kilometerheffing - uiteindelijk
niet zijn ingevoerd. Op basis van een zogenaamd ‘Advocacy Coalition Framework’ (ACF) wordt
geconcludeerd dat het afwijzen van een vorm van prijsbeleid op de weg wordt verklaard door
het Nederlandse politieke systeem en de politieke cultuur in combinatie met andere factoren die
typisch zijn voor prijsbeleid op de weg, zoals de ingewikkelde ontwerpvraagstukken van
prijsbeleid en het idee bij veel mensen dat prijsbeleid sociaal-culturele waarden van
automobiliteit aantast.

1 Pieter van Driel overleed in 2013, waardoor hij zijn proefschrift niet heeft kunnen afronden. Dit artikel is
gebaseerd op zijn concept-hoofdstuk over autodelen.
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Het vierde artikel is geschreven door Henk Meurs, Casper Stelling en Rinus Haaijer. Zij gaan in
op de effecten van de Mobiliteitsprojecten, waarbij deelnemers werden beloond voor het reizen
buiten spitsuren. De projecten zijn in de periode 2008-2012 uitgevoerd in de vijf drukste regio’s
van Nederland. Het artikel beschrijft de redenen waarom mensen besluiten te participeren en
welke gedragsveranderingen zij laten zien: aanpassen van vertrektijdstip en vervoerwijze en
thuiswerken. Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat belonen voor reizen buiten
de spits een effectieve benadering kan zijn voor realisatie van gedragsverandering

Sytze Rienstra beschrijft in het vijfde artikel de trends en methodische aanpassingen in
infrastructruur MKBA’s voor weg-,  spoor-, waterweg- en havenprojecten in de periode 2001-
2014. Dit artikel onderzoekt hoe het proces rond en de uitkomst van MKBA’s zicht ontwikkeld
heeft en hoe deze verklaard kunnen worden. Geconcludeerd wordt dat in de loop der jaren er
een  groot  aantal  methodische  wijzigingen  zijn  geweest.  Per  saldo  is  het  effect  op  de  uitkomst
hiervan beperkt geweest. Wel hebben de macro-scenario’s die gebruikt worden een belangrijke
invloed op de uitkomst.

In het zesde artikel presenteren Marie-José Olde Kalter, Karst Geurs en Sascha Hoogendoorn-
Lanser de resultaten van een aantal vervoerwijzekeuzemodellen die zijn geschat met data van het
Mobiliteitspanel Nederland (MPN). De opzet van het MPN maakt het mogelijk om verschillende
typen verklarende factoren mee te nemen in de analyses: individuele en
huishoudkarakteristieken, attitudes en voorkeuren, ruimtelijke factoren en ritkenmerken. Het
MPN heeft verder een aantal unieke kenmerken die zijn gebruikt om de variatie in de
vervoerwijzekeuze in het woon-werkverkeer te verklaren. In het artikel kunt u lezen wat de
invloed is van wel of niet met iemand samen reizen, wat de invloed is van life-events en wat de
invloed is van het effect van ICT-gebruik.

De ontwikkeling van openbaar-vervoerknooppunten is een van de speerpunten van  ruimtelijk
ordeningsbeleid  in Nederland. De afgelopen decennia is flink geïnvesteerd in stationsgebieden
en verwachtingen over het succes van deze gebieden zijn vaak hooggespannen. Servé Hermens,
Karst Geurs, Daniëlle Snellen en Tom Thomas beschrijven in het zevende artikel onderzoek naar
het succes van stationsgebieden op basis van vier prestatie-indicatoren: de werkgelegenheid in de
retail en horeca sector, de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening, het treingebruik en
de kantoorleegstand. Hierbij is een empirische dataset gebruikt van 25 stationsgebieden en zijn
twee onderzoeksmethoden, cross-sectioneel en longitudinaal, met elkaar vergeleken.

Maaike Snelder, Simeon Calvert, Taoufik Bakri, Bjorn Heijligers en Jasper van Huis presenteren
in het achtste artikel een raamwerk waarin zes verschillende op model en op data gebaseerde
reistijdvoorspelmethodes realtime parallel draaien. Afhankelijk van de situatie (voorspelhorizon,
dag van de week, tijdstip, wegtype, regulier/incident) wordt de naar verwachting meest accurate
methode gekozen. Het artikel beschrijft hoe de reistijdvoorspellingen zijn ingezet in de
Praktijkproef Amsterdam met als doel om via gepersonaliseerde in-car informatie in Amsterdam
en omgeving de voertuigverliesuren te beperken, de reistijdbetrouwbaarheid te vergroten en de
bereikbaarheid te verbeteren.

De discussie over een proefschrift gaat in dit nummer over het proefschrift van Sara Verlinde. Zij
promoveerde  in  2015  op  het  onderwerp  ‘Promising  but  challenging  urban  freight  transport
solutions’. In haar proefschrift staan de principes van consolidatie en daluren belevering centraal.
Het doel van haar onderzoek is om haalbare en duurzame toepassingen van deze concepten te
identificeren welke aanvaardbaar zijn voor alle betrokken actoren.

De redactie wenst u veel leesplezier en een voorspoedig 2016!


