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Inleiding

De Annual Meeting van de Transport Research Board (TRB) is een zeer
brede conferentie. Vele onderwerpen op het terrein van verkeer en
vervoer komen hier aan de orde. Naast een groot aantal lezingen (484
sessies met 4 a 5 presentaties per sessie) zijn er honderden
committeemeetings. Deze meetings zijn vaak zeer interessant. Hier
vertellen de "echte" experts wat de stand van zaken op een bepaald
(onderzoeks-)terrein is.
De teksten van de presentaties, voor zover beschikbaar, zijn op CD-ROM
uitgegeven. De CD-ROM is bij de bibliotheek op te vragen.
Alle AVV-deelnemers hebben het verzoek gekregen hun ervaringen op
papier te zetten. Er is geen poging gedaan om alles in èèn verslag samen
te vatten. Dit zou geen recht doen aan de uiteenlopende indrukken van
de verschillende deelnemers.
Max Klok

Verslag

TRB Annual Meeting 1999 (10 -14 januari 1999)

Max Klok

3-2-1999
Drie zaken zijn er bij de Annual Meeting belangrijk: lezingen,
committeemeetings en (losse) contacten met buitenlandse collega's.
lJLezmgen
De volgende lezingen/ sessies heb ik bijgewoond (nr = TRB-sessie; * =
paper(s) op CD ROM beschikbaar).
27 HOV and LRT: working together.
62* Meeting the mobility needs of our changing population.
92 TEA 21: impacts and implications.
135* LRT Design, Build, Operate and Maintain (DBOM): How is it
working?
160 Case study on experience of two large transit systems with
electronic
passes: NYCTA (New York City) and CTA (Chicago).
221 * Public involvement approaches for rural areas.
244* Transportation capacity issues: freight.
296 EU's transport research 1998-2002 - similarities in US and European
transport research objectives.
320* Transport planning applications.
350* Commuter rail and other rail modes, part 1: commuter rail.
380 Road pricing, part 1: US projects.
454 Overview of urban Maglev.
484* Transportation planning, programming and systems evaluation.
In veel van de presentaties werd verwezen naar TEA 21, Transportation
Efficiency Act for the 21 s t Century (opvolger van ISTEA). In dit document
staat beschreven in welke zaken men in de VS wil investeren de komende
tijd. Evenals in Nederland bestaat er in de VS een toenemende
belangstelling voor private betrokkenheid bij de aanleg van infrastructuur.
In TEA 21 is ook een bedrag opgenomen (meer dan $1 miljard) voor de
ontwikkeling van Maglev-systemen (voor de korte afstand en ook voor
goederenvervoer). De sessie over deze systemen werd druk bezocht (er

was tenslotte geld te verdelen) en wat opviel was dat de presentaties die
over de techniek gingen, gedaan werden door wat oudere "Willy
Wortels", zonder enig idee hoe ze hun product moesten "verkopen" (en
waarom zouden ze ook: wat zij maken is het beste en daar valt niet over
te twisten) en dat er aan de andere kant een aantal "snelle jongens"
presentaties hielden van complete systemen (en de organisatie daar van).
In Florida zijn de plannen voor een high speed Maglev verbinding tussen
Orlando en Kennedy Space Center in een vergevorderd stadium. Florida
maakt ook een grote kans op subsidie.
Zeer interessant was de discussie over het, geplande, onderzoek in het 5 e
Kaderprogramma van de EU en de verwachte studie-onderwerpen in de
VS. De belangrijkste onderzoeksthema's in Europa en de VS verschillen

niet zo veel van elkaar (zoals: sustainable transport, intermodality, human
factors, safety, traffic management systems). Recentelijk hebben DG VII
en DOT een Memorandum of understanding (MOU) afgesloten waarin
een nadere samenwerking wordt geregeld. Dit jaar wil men tot een
actieprogramma komen. Het MOU is vergelijkbaar met het
samenwerkingscontract dat AVV met het Volpe-instituut heeft afgesloten
(zie hier onder).
Vorig jaar heeft AVV de discussie over DBOM (Design, Build, Operate
and Maintain)-constructies voor het aanbesteding van aanleg en
exploitatie van nieuwe ov-systemen onder de aandacht van DGP
gebracht. Bij enkele (light) rail-projecten heeft men in de VS (goede)
ervaringen met deze constructies opgebouwd. Voordelen heeft het zeker,
maar soms is de prijs die hier tegenover staat (het risico komt bij de
opdrachtnemer) te hoog en zou het verstandiger zijn de touwtjes toch
zelf meer in handen te houden.
Op scenario-gebied heb ik niets nieuws gehoord. Sterker nog: ik heb de
indruk dat wij in Nederland/ Europa voorlopen. Wellicht goed om eens
iets over onze aanpak in kader van NVVP te vertellen (Questa bijv.)?
2^Committee meetings

Alle committees hebben van de directie van TRB het verzoek gekregen
om, op hun terrein, een korte notitie te maken "Transportation in the
New Millennium - A Look Forward". De notitie zal aan moeten geven
waar we op dit moment staan en welke onderzoeksbehoefte er in het
nieuwe millennium verwacht wordt.
In het committee "Freight Transportation Planning and Logistics", waar ik
lid van ben, zal er in ieder geval in de notitie aandacht worden besteed
aan de volgende onderwerpen: freight demand (reacties op nieuwe

maatregelen), capacity, pricing, kwaliteitvan het aanbod,
informatiesystemen, logistiek.
Het is zeer interessant om deze notities te pakken te krijgen. Mogelijke
input voor ons AO-programma en verdere kennisontwikkeling.

3. Contacten met collega's

Sinds een jaar heeft AVV een overeenkomst met het Volpe-instituut.
Volpe is, zwart - wit gezegd, de AVV van de VS. Doel van de
overeenkomst is drieledig:
• invullen "oog en oor functie";
• samenwerken op een aantal lopende projecten;
• samen opzetten van nieuwe onderzoeken.
De coördinatie van de overeenkomst ligt bij KO (Jacques Sistermans).
Het afgelopen jaar is slechts gedeeltelijk invulling aan de overeenkomst
gegeven. Eén van de redenen hiervoor is de moeite die het kost om het
beleid er van te overtuigen dat samenwerken met Volpe een meerwaarde
kan hebben. Joop Kraay heeft voor verkeersveiligheid deze steun van het
beleid gekregen en heeft één en ander goed in gang gezet.
Het was daarom goed dat Jacques en ik, samen met Bill Lyons van Volpe
een bezoek hebben gebracht aan Fenton Carey van DOT. Carey is de
aanstuurder/ opdrachtgever van Volpe en is ook degene die
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met DG VII
(zie boven).
Hij was zeer enthousiast over het contract AVV - Volpe en heeft ook zijn
steun toegezegd als het gaat om een goede invulling hiervan (fungeren
als opdrachtgever van Volpe).
Jacques en ik hebben een ontmoeting gehad met William Denning van
de Wereldbank. Op zijn kaartje had hij de intrigerende titel: "Knowledge
management coördinator Transport sector". Onder zijn coördinatie zijn 5
themagroepen actief die, op verzoek, over bepaalde onderwerpen iets
moeten produceren. Functie is gedeeltelijk vergelijkbaar met functie van
Jacques bij KO, maar heeft ook OL-elementen in zich.
Alles is er bij de Wereldbank op gericht om subsidies aan de goede
projecten te geven.
De 5 themagroepen zijn:
• Ports, rail, aviation and logistics;

•
•
•
•

Roads and highways;
Rural roads and transport services;
Transport economics and sector policy;
Urban transport.

Zoveel mogelijk publicaties worden extern via internet beschikbaar
gesteld (http://www.worldbank.org/html/fpd/transport/).
Ik heb me in het bovenstaande beperkt in het noemen van web-sites. Het
was opvallend hoeveel presentaties er werden afgesloten met het
noemen van een site waar meer informatie over een onderwerp te vinden
is. Twee jaar geleden was dit nog niet het geval.
AVV kan eigenlijk niet langer achter blijven en zal nu toch ook een
Internet-site moeten gaan verzorgen!

Ton van den Brink (IBA).
78th Anual Meeting TRB, 10 t/m 14 januari 1999, Washington DC.
Kort overzicht van door mij bijgewoonde sessies en door mij interessant gevonden sessies. Een uitgebreider
overzicht is ook beschikbaar.

Maandag 11 januari 1999
08:00-09:45 Sessie 32
Human performance with ITS systems.
In-car systemen met beeldversterkend video of informatie overdracht (route-navigatie opdrachten) dat "head
down" in de auto is aangebracht geven verbetering bij slecht zicht situaties. Wel is het zo dat ouderen
problemen ondervinden met contrast en de detectie in de periferie van het gezichtsveld. Bij route-informatie
overdracht is het beter om symbolen te gebruiken dan tekst, afslag na afslag aangeven is beter dan een
kaart.
Tijdens telefoneren (handsfree en weinig emotioneel) is een verhoging op de reactietijd op de stoplichten van
een voorganger en een snelheidsvermindering (95-77 km/h) gevonden.
Andere interessante sessie in dit tijdsblok:
Sessie 8: Dealing with speed and incidents

Maandag 11 januari 1999
10:15-12:00 Sessie 44
Driver measurement and simulation.
De meest interessante lezingen beschrijven een systeem om gedrag van automobilisten in hun eigen auto te
bestuderen met een simpel in te bouwen video systeem. Het voordeel is dat de proefpersonen in hun eigen
auto, bij dagelijks gebruik "normaler" reageren dan in een speciale testauto. Vooral gefocust op het
verkrijgen van pre-crash gegevens. Er wordt nog nagedacht over de privacy bescherming na een ongeval.
Andere interessante sessie in dit tijdsblok:
sessie 42: Older person driving and mobility.

Maandag 11 januari 1999
13:30- 15:15 Sessie 93
International roundtable, part 1: agressive highway safety programs - international examples.
De gegevens over de verkeersveiligheid kunnen veel beter van de verzekeringen worden betrokken dan van
de politie. Een "veiligheidskeur" is zeer gewenst, te beginnen met het openbaar vervoer.
In Australië ligt de nadruk nu op gordels, roodlicht discipline, helmen (ook fiets) en alcohol. Men gebruikt
hoge straffen en vertoond z.g. harde video's. Men verwacht een daling van 20% van het aantal
verkeersdoden in 2010. Mogelijk meer door ITS.
In Europa is het verschil tussen de verkeersveiligheid in de noordelijke en de zuidelijke staten groot. Een vrij
directe aanpak op basis van dit gegeven zou politiek niet haalbaar zijn. Daarom is een systeem ontwikkeld in
de vorm van kosteneffectiviteit, waarmee prioriteiten kunnen worden gesteld. Er is inmiddels ook veel
aandacht voor de marketting van verkeersveiligheid, wat een betrekkelijk nieuwe benadering is.
Andere interessante sessie in dit tijdsblok:
Sessie 73: Role of geometrie design and human factors in setting speed and controlling speed.
Sessie 82: Creativity in road tunnel design
Sessie 9 1 : Future changes facing transportation agenciesand providers.
Sessie 92: TEA-21: Impacts en implications.
Sessie 94: Hot news on HOT lanes.
Sessie 106: Datamining
Maandag 11 januari 1999.
15:45 - 17:30 Sessie 129
Strategie overview of the intelligent vehicle
De Amerikaanse overheid doet al veel op het gebied van gedrag, alcohol e.d. en gaan nu ook allerlei
technologische mogelijkheden inzetten. Maar, zie ook eens naar een recent Duits ongeval waarbij een
automobilist een rivier inrijdt omdat het route systeem niet had gezegd dat er op een pont gewacht moet
worden. Projecten: Intelligent cruise controle zal zorgen voor veel gelijkmatiger snelheden, crash detectie
systemen moet vooral veel kennis opleveren over te nemen maatregelen, DASCAR ziet de chauffeur en zijn

omgeving, systemen om de rijeigenschappen van de auto aan te passen aan het gewenste rijgedrag, in
SAVME gebruikt men een camera op kruising om gedrag weggebruikers te analyseren, de meest moderne
rijsimulator ,vision enhancement systemen, pre-crash informatie en de auto PCcompatible door de
samenwerking tussen de computerindustrie en autofabrikanten. Van dit laatste, en van partnerships tussen
overheid en industrie wordt veel verwacht.
Maandag 11 januari 1999.
18:30-21:30
Interessante sessie in dit tijdblok:
Sessie 158: Transportation issues of major cities.
Dinsdag 12 januari 1999.
08:00-09:45 Sessie 192
Remaking Transportation Organisations for the 21 st century
Er is veel kennis verzameld uit een groot aantal internationale projecten op het gebied van de privatisering
van weginfrastructuur. Het middel blijkt effectief en efficiënt te zijn. Voordat een overheidsdienst wordt
geprivatiseerd, moet er op het betreffende gebied eerst een concurrerende markt worden geschapen.
Dinsdag 12 januari 1999.
08:00-09:45 Sessie 195
Traveler response to real-time traffic control.
Andere interessante sessies in dit tijdblok:
Sessie 184: Using public opinion surveys as a public involvement tooi.
Sessie 185: Who's doing what in the world of vehicle highway automation.
Sessie 186: Methods for assessing benefits and costs of ITS in regional transport planning.
Sessie 190: Are we listening? Transit's response to customer surveys.
Dinsdag 12 januari 1999.
10:15 -12:00 Sessie 233
Neural nets and other Al applications in traffic flow theory.
Een sessie over algoritmes ais simulated annealing (SA) en genetic algoritme (GA). Systemen met SA
presteerden beter dan het systeem met GA. Ook over onderzoek naar gedrag van automobilisten d.m.v.
GPS-tracer en gegevens van de auto. In neuraal netwerk wordt dan bepaald of het gedrag normaal is,
informatie op www.daimlerbenz.com/rtna/
Daarnaast een voorbeeld waarbij fuzzy logic is gebruikt om een voetgangersvriendelijke regeling te krijgen,
zonder dat daarbij het overige verkeer onnodig wordt gehinderd. Is nu nog een simulatie, maar gaat
binnenkort op straat.
Tot slot een lezing over de problemen die het gebruik van computers, en met name de diverse algortmes,
kunnen opleveren in de verkeerstechniek. Waarschuwt voor de vele valkuilen en geeft enige voorbeelden,
waar bij gebruik is gemaakt van het microgenetic algoritme.
Andere interessante sessies in dit tijdblok:
Sessie 209: Illicit drugs and driving in private transportation.
Sessie 216: Road safety features.
Sessie 222: IVI (Intelligent Vehicle Initiative) program update.
Sessie 223: Methods for assessing benefits and costs of ITS in regional transportation planning, part 2.

Sessie 231: Current topics in survey methods.
Dinsdag 12 januari 1999.
13:30- 15:15 Sessie 262
European Union's transport research, part 1: 1994-1998 how it helps policy makers.
Een lezing over het vierde kaderprogramma met RESPONSE en ADAS. Het bleek dat de stakeholders niet
voldoende betrokken waren omdat de projecten te technisch zijn. Nu wordt het vijfde kaderprogramma
opgezet, dat veel meer op strategie is gericht. Via stepping stones tot pilot's komen. Eerste is intelligent cruise
contol. Tweede aspect: In de EU vallen per jaar 45.000 doden en 1,6 miljoen gewonden in het verkeer. Het
verschil tussen noord en zuid is erg groot. Omdat de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de
verkeersveiligheid bij de lokale autoriteiten ligt moet, om problemen te voorkomen, de informatie hierover
niet politiek maar wetenschappelijk worden gepresenteerd. Daarnaast zijn er nog elf officiële talen en
daaronder nog vele dialecten. Informatie wordt lokaal vaak niet begrepen. Daarom zijn veel programma's
opgestart waarbij de nadruk ligt op "oorzaak en gevolg" analyses. Verder zijn er veiligheids "benchmarks"
en demonstraties. In Brussel wordt van 7-9 juni 1999 hierover de tweede European Road Research
Conference gehouden.
Andere interessante sessies in dit tijdblok:
Sessie 240: Changing travel behavior and patterns of women.
Sessie 241: Driver training and licensing.
Sessie 252: Institutional issues in mainstreaming ITS from planning to deploymentto systems management,
part 1: Perspectives from national research.
Sessie 263: Network pricing, management, and analysis

Dinsdag 12 januari 1999.
15:45 - 17:30 Sessie 274
Visibility.
Tijdens de sessie veel oude (bejaarde) mannen die klaagzangen aanheffen over het wel en vooral het wee in
de Amerikaanse "verlichtingswereld".
Andere interessante sessies in dit tijdblok:
Sessie 275: Motor vehicle safety issues: is there a gender distinction?
Sessie 276: Identification and reporting of alcohol- or drug-impaired individuals injured in car crashes who
recieve medical attention at medical facilities.
Sessie 291: Dynamic future of information technologies in transportation: internet, intranet and extranet.
Sessie 296: European Union's transport research, part 2: 1998-2002 similairities in U.S. and European
transport objectives.
Dinsdag 12 januari 1999.

19:30-21:30
Interessante sessies in dit tijdblok:
Sessie 300: Intersection traffic operations: capacity analysis issues.
Sessie 304: Pavement marking retrereflectivity guidelines.
Sessie 316: Vehicle highway automation
Sessie 320: Transportation planning applications
Sessie 321: ITS planning applications

Woensdag 13 januari 1999.
08:00 - 09:45 Sessie 331
The human element in highway safety.
Er zijn tijdens de opleiding voor chauffeurs van politie auto's testen gedaan om personen met CTV (Cognitive
Tunnel Vision) te ontdekken. Het blijkt dat deze personen onder belasting en bij vermoeidheid grote fouten
maken. Voorstel is om kandidaten hierop af te wijzen. Van de tot nu toe doorgelaten politie agenten met
CTV blijken er significant meer bij ernstige ongevallen betrokken te zijn.
Ook zijn er testen met het onthouden van slaap aan vrachtwagen chauffeurs. De taak was het detecteren
van objecten als voetgangers e.d. Gemeten is de tijd die voorbij gaat tot de eerste crash. Om de proef serieus
te laten verlopen werd met een beloningssysteem gewerkt. Zonder slaaponthouding worden 72% van de
ritten foutloos uitgevoerd, met slaaponthouding 51 %. Ongeregelde tussenslaapjes hadden geen verbeterend
effect. Een geregeld middagdutje wel.
Andere interessante sessies in dit tijdblok:
Sessie 326: Freeway traffic operations: capacity analyses issues
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Sessie 358: Access management
Woensdag 13 januari 1999.
10:15 - 12:00 Sessie 386
Developing country trends in road vehicle travel and energy use.
Het is mogelijk om tijdschalen uit te zetten waaraan het autobezit wordt gekoppeld. Het blijkt dan dat wij (de
westerse wereld) eens op dezelfde plaats stonden als nu vele ontwikkelingslanden. Daarmee kan de toekomst
voorspeld worden. Maar, soms vonden er in het verleden sprongen plaats (Zuid-Korea), als dit nu in China
gaat gebeuren zijn daar in 2015 evenveel auto's als in de U.S.
Een andere verwachting is dat de groei van het autoverkeer in de ontwikkelingslanden zal stagneren omdat
de infrastructuur ver achterblijft bij de toename van het aantal auto's. Meer informatie op www.back-towork.com/clearingtheair.html
Ook werd er een pleidooi gehouden om niet naar kostenbaten te kijken, maar alleen naar kosten. Pak de
goedkoopste eerst aan, anders gebeurt er helemaal niets.
Andere interessante sessies in dit tijdblok:
Sessie 380: Road pricing, part 1: United States projects. Sessie 390: Transportation planning and public
participation

Woensdag 13 januari 1999.
14:30- 17:30 Sessie 410
Road pricing, part 2: International projects.
Een op GPS gebaseerd betaalzone-systeem in Hongkong heeft nog veel problemen met hoge gebouwen en
reclame borden boven de straat.
Er is een volledig electronisch tolsysteem op de 407 in Canada in gebruik. Het meeste bezwaar vanuit het
publiek komt door het vaste bedrag van 2 dollar dat per maand moet worden betaald door de houders van
een transponder, ook al is er niet op de tolweg gereden. Meer informatie op www.407etr.com
Andere interessante sessies in dit tijdblok:
Sessie 394: Crash data, safety analysis, and implementation, part 1: Highway design.
Sessie 409: Future and legal issues on the Y2K problem.
Donderdag 14 januari 1999
08:00 - 09:45 Sessie 439
Hot topics in freeway operations.
Voorbeelden van het gebruik van DRIP's met andere dan verkeerskundige informatie. Bijvoorbeeld tijdens
Florida on fire: "Daytona races cancelled", dreigende Hurricane: informatie telefoonnummer. Pleit voor
flexibiliteit en de mogelijkheid om af te wijken van de regels als het nodig is. Heeft een voorkeur om DRIP's
alleen aan te zetten als het echt nodig is, dan vallen ze beter op.
Camera's op verkeerswegen hebben een aantal voordelen: incidenten, verkeersinformatie, verkeersstromen,
weerinformatie en de toestand op de weg, betere informatie voor nooddiensten en ambulances, incidenten
en het opruimen daarvan op video tape, inkomsten voor geleverde verkeersinformatie. Maar er zijn ook
privacy problemen: beperking in individuele route keuze als men niet op video wil, het opslaan van
persoonlijke informatie. Met de moderne camera's kan veel detail worden waargenomen en zal vaak ook het
terrein buiten de weg zichtbaar zijn. Enige mogelijke oplossingen: Beperk de draaihoeken van de camera tot
de weg; leg vast hoe goed het detail moet zijn voor het doel van de camera en welke procedures er moeten
worden gevolgd, inclusief straffen bij niet naleving. Verder: laat zien wat de camera's kunnen bijv. door een
real time beeld op internet te zetten; leg wettelijk vast dat geen persoonlijke informatie via de camerabeelden
openbaar mag worden en maak hierover afspraken met de media; leg vast hoe tapes worden bewaard en
wat er wel en wat niet op mag staan; leg vast of tape in geval van misdaad mag worden overgedragen aan
justitie; leg vast wat van de video openbaar mag worden en hoe dit dan gedaan wordt en wie mag dat doen.
Donderdag 14 januari 1999.
10:15- 12:00 Sessie 464
Agency efforts for freeway operations to be Y2K compliant.
Een paneldiscussie, die geen nieuwe gezichtspunten opleverde.
Andere interessante sessies in dit tijdblok:

Sessie 466: Work zone accident patterns and safety performance. Sessie 481: Near-term products and
applications in vehiclehighway automation, part 2.
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Verslag TRB 78th Annual Meeting, 10-14 januari 1999, Washington, D.C.
Henk van Evert
8 februari 1999, Rotterdam

Transportation Research Board (TRB)
TRB bestaat al sinds 1920 en is een onderdeel van de National Research Council, die als een
onafhankelijk adviseur optreedt voor de 'Federal Government' als het gaat over wetenschappelijke en
technische vragen van nationaal belang. Het doel van TRB is het zich richten op wetenschappelijke en
technische informatie op het gebied van 'transportation problems' door middel van het aanmoedigen
en uitvoeren van onderzoek en het verspreiden van kennis en informatie.
Meer informatie over TRB is te vinden op: http://www.nas.edu/trb/
Annual Meeting
De Annual Meeting van TRB is een zeer brede conferentie. Vele onderwerpen op het terrein van
verkeer en vervoer (asfalt, bruggen, data, ITS, GIS, de toekomst, etc.) komen hier aan de orde. Drie
zaken zijn er bij de Annual Meeting belangrijk: lezingen (dit jaar 484 sessies met 4 a 5 presentaties per
sessie), committeemeetings (honderden) en (losse) contacten met buitenlandse collega's. Vooral de
meetings zijn vaak zeer interessant. Hier vertellen de 'echte' experts wat de stand van zaken op een
bepaald (onderzoeks-)terrein is.
De teksten van de presentaties, voor zover beschikbaar, zijn op CD-ROM uitgegeven. De CD-ROM is
bij de bibliotheek op te vragen.
Data Committees
TRB heeft zeven Data Committees, te weten:
A5T53
A1D09
A1D08
A1B09
A1D52
A5OO3
A5T52

Task Force on National Data Needs and Requirements (voorzitter: Alan Pisarski)
Statewide Transportation Data & Information Systems (voorzitter: Ronald Tweedie)
Urban Transportation Data & Information Systems (voorzitter: Charles Purvis)
Freight Transportation Data (voorzitter: Russell Capelle)
Task Force on Travel Survey Methods (voorzitter: Elaine Murakami)
Information Systems and Technology (voorzitter: Jeffrey Western)
Task Force on GIS for Transportation (voorzitter: Wende O'Neill)

Interessante ontwikkelingen en projecten
De zeven Data Committees hadden een flink aantal sessies gesponsord waarin ingegaan werd op de
laatste vraagstukken met betrekking tot databehoeften en de projecten die in deze behoeften kunnen
(gaan) voorzien. Ik heb bijna al die sessies kunnen bijwonen. Van de meest interessante ontwikkelingen
en projecten volgt hieronder een overzicht:
Bureau of Transportation Statistics (BTS)
BTS is een onderdeel van de 'US Department of Transportation' (US DOT). BTS is voor een deel
vergelijkbaar met de hoofdafdeling Basisgegevens van AVV. Maar BTS doet ook werkzaamheden die
het CBS in Nederland doet op het gebied van vervoer- en verkeersstatistieken. De USA heeft namelijk
geen centraal bureau voorde statistiek. Elke 'Department' heeft zijn eigen statistisch bureau. Ik heb
samen met mijn contactpersoon bij BTS nog proberen vast te stellen welke situatie beter is. Maar we
hebben moeten concluderen dat beide opties voor- en nadelen hebben.
BTS heeft sinds eind 1998 een nieuwe directeur, Ashish Sen. Tijdens een van de eerste sessies hield hij
een presentatie over de missie en taken van BTS en de regionale partners (states en local governments).
Samengevat behandelde hij de volgende, voor AVV-BG bekend klinkende, punten:
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1. Basisinformatie, een beeld van het verkeers- en vervoersysteem toen, nu en in de toekomst, heeft
een belangrijke rol. Het wordt gebruikt voor monitoring en beleidsevaluatie.
2. Deze rol moet goed worden uitgevoerd en gewaardeerd worden door de klanten. Dit betekent
goede en duidelijke informatie voor de desbetreffende doelgroep.
3. Het ontwikkelen van nieuwe dataproducten en bestaande continu verbeteren is nodig om het gat
tussen de databehoeften van de primaire klanten, de 'decision makers' en beschikbare data te
dichten.
4. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft BTS goed gekwalificeerde mensen nodig en adequate en
moderne middelen.
Meer informatie over BTS is te vinden op: http://www.bts.gov/
BTS beheert ook de 'National Transportation Library' (NTL). NTL is op initiatief van het Congres
ontstaan en ontwikkeld door BTS om de kennisuitwisseling binnen de 'transportation community' te
verbeteren. Tijdens TRB is er een 'Memorandum of understanding' (MOU) getekend tussen BTS en
TRB. In dit samenwerkingscontract is afgesproken dat BTS een internet-versie van het door TRB
ontwikkelde en beheerde 'Transportation Research Information Service' (TRIS) gaat ontwikkelen, testen
en vervolgens integreren in NTL.
NTL (en op termijn dus ook TRIS) is te vinden op de volgende website: http://ntl.bts.gov/
Census
De laatste Census (volkstelling) in de USA is van 1990. In 2000 is een nieuwe volkstelling gepland. In
principe moeten alle Amerikanen ondervraagd worden. Dat is een gigantische klus. ledere woning moet
geregistreerd staan. (Veel woningen in de USA hebben geen adres en moeten op een andere manier
worden beschreven.) Alle bewoners van een woning krijgen een formulier toegestuurd. Degene die niet
reageren worden opgezocht en worden face-to-face geïnterviewd. Op dit moment loopt er een
discussie. Er is een stroming (politici en wetenschappers) die beweert dat een goede steekproef
nagenoeg hetzelfde resultaat oplevert tegen aanzienlijk minder kosten. Deze discussie vertraagt het
proces. Binnenkort doet de 'Supreme Court' een uitspraak en daarna moeten ook nog het Congres, de
Senaat en de president goedkeuring verlenen.
Het 'Bureau of the Census', een onderdeel van de 'US Department of Commerce', is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de Census en beheert de resultaten. De Census-data vormen een belangrijk
basisbestand.
Aanvullend op de Census 2000 voert het 'Bureau of the Census' de American Community Survey (ACS)
uit. ACS is een maandelijkse huishoudenquête waarmee extra data wordt verzameld en bovendien data
uit de Census geactualiseerd kan worden.
Meer informatie is te vinden op: http://www.census.gov/
Census Transportation Planning Package (CTPP)
Een onderdeel van de Census en van ACS bestaat uit 'journey to work questions'. Deze vragen worden
door het 'Bureau of the Census' in overleg met BTS opgesteld. Deze data vormen de basis voor CTPP,
een databestand dat door BTS wordt beheerd.
Meer informatie is te vinden op: http://www.bts.gov/istea/ctppcd.html en
http://www.mcs.com/~berwyned/census
American Travel Survey (ATS)
ATS wordt uitgevoerd door BTS om informatie te verkrijgen over de lange afstandsverplaatsingen van
personen die in de USA wonen. De laatste ATS vond plaats in 1995. Van ongeveer 80.000 huishoudens
zijn toen gegevens verzameld over hun lange afstandsverplaatsingen binnen de USA.
Meer informatie over dit onderzoek en ook het databestand is te vinden op:
http://www.bts.gov/programs/ats/
Contactpersonen: Peter Fulton en Lee Giesbrecht
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Nationwide Personal Transportation Survey (NPTS)
NPTS wordt in opdracht van de 'Federal Highway Administration' (FHWA) uitgevoerd en beschrijft het
verplaatsingsgedrag van de Amerikaanse bevolking. Het verzamelt gegevens over de dagelijkse
verplaatsingen van personen in de USA, voor alle motieven, alle vervoerwijzen in stedelijke en landelijke
gebieden. Het is dus het Amerikaanse OVG. De eerste NPTS is gehouden in 1969. Vervolgens hebben
ze plaatsgevonden in 1977, 1983, 1990 en de laatste was in 1995.
Meer informatie over dit onderzoek en ook het databestand is te vinden op:
http://www-cta.ornl.gov/npts
Contactpersoon: Bryant Gross (FHWA)
NPTS/ATS 2000
In 1995 zijn NPTS en ATS los van elkaar uitgevoerd. De planning is om van juli 2000 tot juli 2001 NPTS
en ATS in een gezamenlijk onderzoek te laten plaatsvinden. Van ongeveer 35.000 huishoudens worden
dan, naast de huishoud- en persoonsgegevens en vervoermiddelbezit en -gebruik, karakteristieken
verzameld over dagelijkse, middellange en lange afstandsverplaatsingen. Verder zijn er, als er voldoende
financiële middelen zijn, plannen voor wat diepgaander onderzoek. Men wil bijvoorbeeld kijken naar
huishoudens met lage inkomens, GPS component, uitgaven voor vervoer, route-informatie, etc.
Ook kunnen net zoals in 1995 de States en de 'Metropolitan Planning Organizations' (MPO's) een
extra NPTS steekproef, de 'NPTS Add-On Component', in hun regio financieren.
Van 28 juni tot 1 juli 1999 vindt in Washington, D.C. de TRB conferentie 'Personal Travel: The Long
and Short of It' plaats. Op deze conferentie kan, door het samenbrengen van gebruikers van
verplaatsingsgegevens en specialisten op het gebied van verplaatsingsgedragonderzoek van over de
hele wereld, stilgestaan worden bij de informatiebehoefte nu en in de toekomst en kunnen de nieuwste
inzichten in en ervaringen met onderzoek naar verplaatsingsgedrag gepresenteerd worden. Tijdens deze
conferentie wordt ook een paper over het Nieuw OVG gepresenteerd. (De Amerikanen zijn zeer
benieuwd naar de ervaringen tot nu toe en de verdere plannen.) Tevens kan gekeken worden naar
gebieden waar extra onderzoek nodig is en kunnen onderzoeksstrategieën worden uitgezet. De US
DOT, die deze conferentie mede financiert, wil de resultaten van deze conferentie o.a. gebruiken om de
plannen voor NPTS/ATS 2000 nader uit te werken en in te vullen.
Economie Census
De Economie Census beschrijft elke 5 jaar de economie van de USA van nationaal tot lokaal niveau.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'North American Industry Classification System' (NAICS). De
Economie Census bevat ook relevante vervoergegevens. De laatste Economie Census is van 1997.
Meer informatie is te vinden op: http://www.census.gov/epcd/www/econ97.html en
http://www.census.gov/epcd/www/naics.html
Aanvullend op de Economie Census worden een flink aantal voor verkeer en vervoer relevante
onderzoeken verricht, bijvoorbeeld:
• Truck Inventory & Use Survey (TIUS)
TUIS is een soort bedrijfsvoertuigenenquête. TIUS wordt elke vijfjaar uitgevoerd door de 'Bureau of
the Census'. BTS wil samen met het 'Bureau of the Census' TIUS uitbreiden met personenauto's en
bussen om zo te komen tot een 'Vehicle Inventory and Use Survey'.
Meer informatie is te vinden op: http://www.bts.gov/ntda/tius/
• Commodity Flow Survey (CFS)
CFS is een soort goederenvervoerenquête. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'Standard
Classification of Transported Goods', een coderingssysteem voor goederen. CFS wordt uitgevoerd
door de 'Bureau of the Census' in samenwerking met US DOT
Meer informatie over dit onderzoek en ook het databestand is te vinden op:
http://www.bts.gov/ntda/cfs/

TEA-21
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De opvolger van ISTEA (de Amerikaanse SVVII) heet 'Transportation Efficiency Act for the 21 st Century'
TEA-21 (de Amerikaanse SVVIII dus). Tijdens TRB is besproken welke dataconsequenties TEA-21 heeft.
Het volgende werd opgemerkt:
• De vraag naar basisgegevens neemt door TEA-21 toe. Er is door TEA-21 gelukkig ook meer geld
voor dataverzameling beschikbaar gekomen.
• De verantwoordelijkheid voor een adequate dataverzameling en beheer komt meer bij de States te
liggen.
• Ook in de USA zitten ze met het probleem dat iedereen alles wil weten en het liefst gisteren en dat
de huidige databestanden daar vanwege tijd en geldgebrek niet altijd in kunnen voorzien. Ook in de
USA wordt continu gezocht naar mogelijkheden om de dataverzameling, -beheer en uitlevering
effectiever en efficiënter te laten verlopen.

Committee Meetings
Tijdens de Annual Meeting vinden ook committee meetings plaats. Op verzoek van de voorzitter Elaine
Murakami heb ik de committee meeting van de 'Task Force on Travel Survey Methods' bijgewoond.
Een aantal leden van deze Task Force ken ik van de EU-projecten MEST en TEST en ze waren zeer
benieuwd naar de laatste stand van zaken rondom het Nieuw OVG.
Op de agenda stonden o.a. de volgende zaken:
• Committee Status
De Task Force wordt binnenkort een volwaardige Committee.
• TRB Year 200 white paper
Alle committees hebben van de directie van TRB het verzoek gekregen om, op hun terrein, een korte
notitie te maken. Deze notitie zal aan moeten geven waar we op dit moment staan en welke
onderzoeksbehoefte er in het nieuwe millennium verwacht wordt. De Task Force is hier nog volop
mee bezig. De TRB conferentie in juni/juli van dit jaar in Washington (zie elders in dit verslag) moet
ook input gaan leveren. Het is zeer interessant om dit te blijven volgen, ook voor onze
onderzoeksplannen.
• Presentaties
De presentaties waren goed en gingen voornamelijk over projecten waarin state-of-art ITontwikkelingen (internet, GIS, etc.) gebruikt zijn voor dataverzameling, -verwerking, -beheer en
presentatie. Dataverzameling met behulp van internet is in de USA al verder. Dit wordt mede
veroorzaakt door het feit dat het aandeel volwassenen met een internetaansluiting (nu al rond de
50% en het blijft stijgen) hoger is dan Nederland.
• Onderzoeksplannen
Non-respons onderzoek staat hoog op de onderzoeksagenda.
• TRB rapportage resultaten Grainau conferentie
Torn Palmer van TRB meldde dat alle papers binnen zijn en dat die geredigeerd werden en daarna
weer voor een laatste check terug zouden gaan naar de auteurs. Als alles volgens planning zou
verlopen verschijnt het rapport nog dit jaar.
Tenslotte

Ik heb niet echt spectaculaire dingen gezien of gehoord. Het blijkt dat we in Nederland (Europa) vaak
vernieuwend bezig zijn, bijv. Nieuw OVG. Wel kunnen we wat leren als het gaat om informatievoorziening en het toegankelijk maken van data via internet. De in het verslag genoemde sites zijn daar
goede voorbeelden van. Ook is het leuk om ervaringen met Amerikaanse vakgenoten (van BTS en
Volpe) uit te wisselen en te zien hoe dataverzameling, -beheer en -uitlevering in de USA is geregeld.
Wat verder opviel was dat de presentaties van de Amerikanen goed zijn. Ze praten heel erg makkelijk
en weten hun verhaal goed over te brengen. Ik heb begrepen dat in de opvoeding en het onderwijs
daar veel tijd aan wordt besteed. Ze krijgen het als het ware met de paplepel ingegoten.
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Overige zaken
Meegenomen papers:
Development of a Handheld Electronic Travel Diary for Monitoring Individual Tripmaking Behavior
Randall Guensler, Jean Wolf
Georgia Institute of Technology, Atlanta
papernr. 991494, (staat ook op de CD-ROM)
Opmerkingen: doorgegeven aan Geert Draijer
Transportation Indicators from Data Developed for Other Purposes
Malinda Foy, Basav Sen, Linda Sharpe, Lisa Marie Williams
Volpe National Transportation Systems Center, Cambridge
Opmerkingen: doorgegeven aan Bert Kengen, Han van der Loop en Rob Clement
The Formulation of a Transportation Problem Using Existing Data
Mary Lupa, Supin Yoder, Robert Padgette, P Sriraj
Regional Transportation Authority, Chicago
Opmerkingen: doorgegeven aan Rob Visser en Peter Jorritsma

Meegenomen brochures e.d.:
•
•
•

Pocket Guide to Transportation (een soort Feiten en Cijfers)
BTS
Our Nation's Travel (samenvatting resultaten NPTS 1995)
FHWA
Allerlei informatie over de organisatie, producten en diensten van BTS

Telefoongids van contactpersonen voor Tederal Transportation
Statistics'
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Verslag 78 th TRB 1999, Washington, Rudi Hamerslag
Workshop to model ITS (9-1-99)
Er zijn 3 computer modellen ontwikkeld om de voor en nadelen van Intelligent Transport Systems te
kunnen bepalen

IDAS.
Een programma dat "schetsplanning programma" genoemd wordt. Het is een geaggregeerd 4 staps
prognose model. Er is een module aan toegevoegd die de kosten van ITS apparatuur uitrekent.
Er is een goede relatie gemaakt tussen model en database met invoer gegevens en model parameters.
Deze kunnen eenvoudig veranderd worden. Dit geeft grote flexibiliteit maar biedt tevens de
mogelijkheid gewenste uitkomsten te krijgen. Het model is niet gevalideerd.
Er is belangstelling om een geaggregeerde dynamische toedeling met als voorbeeld 3DAS aan het
model toe te voegen.

PRUEIIVIN
Dit model is ontwikkeld in aansluiting met een reeds verricht geaggregeerde prognose berekening.
(EMME2). Hieraan is het programma INTERGRATION gekoppeld voor een onderdeel van het studie
gebied. Door deze aanpak zijn de ontwikkelingskosten beperkt. Veel tijd is besteed aan de calibratie van
het model. Het aardige van dit model in tegenstelling tot beide andere hier genoemde modellen is dat
voordelen van ITS maatregelen duidelijk zichtbaar gemaakt zijn

TRANSIMS
Dit is een micro simulatie model waarbij personen auto's en huishoudens de kleinste eenheden zijn.
Huishoudens met een gelote samenstelling worden toegedeeld aan het wegennet. De op een dag
verrichte activiteiten worden met locatie geloot. Vervolgens worden de verplaatsingsketens toegedeeld
aan een multimodaal netwerk.
Er zijn terugkoppelingen nodig om overeenstemming te krijgen met geaggregeerde dataverzamelingen
zoals volkstelling, verkeersonderzoek, verkeerstellingen etc. . Deze terugkoppelingen leiden tot
instabiliteit. Het model vergt zeer veel rekentijd op grote computers.
Uiteraard kan er voor gezorgd worden dat overeenstemming wordt bereikt met andere data
verzamelingen. Ik meen dat niet is aangetoond dat het model juist reageert op ITS maatregelen en
andere verkeers en vervoermaatregelen.
Er wordt bij axioma van uitgegaan dat microsimulatie het beste is. Tegen de achtergrond van Chaos
theorie zou het m.i. beter zijn om voorafgaande hieraan het meest relevante abstractie niveau in relatie
tot te nemen beslissing te bepalen

Forum on Transportation Education and Trainingd0/1/99)
Doel van deze bijenkomst is te bepalen welke veranderingen nodig zijn in de verkeersopleiding en
training. Vanuit de praktijk(ASCE)is de wens geformuleerd dat verkeerskundigen niet alleen moeten
beschikken over fundamentele ingenieurskennis maar ook in staat moeten zijn deze kennis in de praktijk
toe te passen.
Wat opviel was het bezwaar tegen het gebruik van vakjargon en van vele afkortingen, die vaak slechts
aan insiders bekend zijn. Dit maakt communicatie met anderen, bijv. politici vrijwel onmogelijk. Een
suggestie is de communicatie te verbeteren met degenen die invloed hebben op de te nemen
beslissingen.
De geformuleerde wensen van ASCE tot verbreding van de opleiding met management, computer
gebruik, informatie technologie communicatie technieken en kennis van vreemde talen(l) hoort men
ook in Nederland(zie Bijv. "De Ingenieur" van Januari 1999). Het praktische probleem is dat huidige
programma's reeds overbelast zijn en er daardoor weinig mogelijkheid is tot uitbreiding. In Nederland
komen de vernieuwingen van nieuw benoemde hoogleraren die praktische ervaring meebrengen. In de
USA vertoeven hoogleraren gedurende hun hele loopbaan op de Universiteit en wordt enige ervaring
opgedaan met advisering.
Volgens Susman (MIT) worden de Universiteiten in de USA uit financiële noodzaak er steeds meer toe
gedwongen zich in de maatschappij te integreren. In een vrij breed betoog met algemeenheden kwam
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hij tot de conclusie dat de taak integratie, innovatie en instructie is. Ik meen dat de taak vooral ook
selectie en het bewaren van voor de praktijk waardevolle fundamentele kennis inhoud ook indien daar
geen betaalde directe vraag naar is.
Uit een vervolg bleek dat de vernieuwing vooral in ITS gezocht wordt. Men acht hiertoe enige kennis
nodig van electrotechniek, computer science, telecommunicatie, transportation system engineering,
bedrijfskunde, interpersoonlijke relaties en creativiteit( hoe valt dit te leren?). Er worden over de gehele
USA opleidingen gegeven. Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn dit een beperkt aantal colleges tijdens
of in aansluiting op bestaande studie programma's in de eindfase.
Het opleiden van de opleiders lijkt me een knelpunt.

Sessies

.69
94 Hot news on HOT lanes. 11-1-99
HOT lanes zijn rijstroken van autosnelwegen waarop tol geheven wordt als het aantal inzittenden
minder is dan toegestaan. Een voorbeeld hiervan is de Katy Freeway waar men $2 moet betalen als
men met 2 personen in plaats van 3 personen of meer in de auto zit. Degenen die van deze
mogelijkheid gebruik maken krijgen ca 20 min tijdwinst. Het blijkt dat weinig personen hiervan
incidenteel gebruik maken. De autobezetting ondergaat geen verandering. Er is weinig invloed op een
vermindering van de congestie.

196 & 233 & A5009 Artificial Intelligence (12-1-99)
Deze sessies behandelen de toepassing van verschillende Al technieken op het gebied van verkeer en
vervoer. Hiervan enkele voorbeelden
• Waarnemingen zijn meestal tegenstrijdig. Door ze te beschouwen als fuzzy variabelen kunnen
optimale aanpassing worden verkregen.
• Korte termijn voorspellingen van verkeersintensiteiten worden gemaakt met neurale netwerken. De
voorspelling wordt gebruikt voor het signaleren van incidenten
• Met simulated anealing en genetische algoritmen worden routes en intensiteiten geschat
• Routes in netwerken worden bepaald met Fuzzy logic.
Bij de bouw van informatie systemen worden in Nederland de RS-IS methodiek gebruikt. Het informatie
systeem bestuurt het reële systeem. De methodiek wordt gebruikt om van het probleem het juiste
abstractie niveau te bepalen en de omgeving af te schermen. Hiervan is men niet op de hoogte in USA
In de commissie vergadering kwamen geen inhoudelijke zaken aan de orde.

261 & 296 European Transport Research(12-1-99)
Een overzicht is gegeven van onderzoek in Europa. Het betreft Europese Spoorwegen, Informatie voor
autobestuurders, Suburbane rail systemen, verkeersveligheid en Strategische issues
Er is een samenwerking tussen Europa en USA tot stand gekomen. Deelname aan eikaars studies is
thans wederzijds mogelijk. Door de gestelde randvoorwaarden zijn de Europese procedures zeer
complex hetgeen een slagvaardig beleid vrijwel onmogelijk maakt. In de USA zijn de procedures ook
vrij complex (sessie 482).

352 & 385 Land Use Models
Besproken zijn een aantal Lowry-achtige modellen die toegepast zijn in New York , Canada , Chili en
Griekenland. Afwijkende meer theoretische verhalen kwamen niet tot hun recht mede omdat door
tijdsoverschreiding er geen mogelijkheid tot discussie was na iedere afzonderlijke bijdrage

457 Voordelen en reacties van gebruikers van ATIS
Computer modellen worden gebruikt om advies te geven aan autobestuurders over te de volgen route.
Deze routes zijn de in het netwerk berekende kortste tijden. In werkelijkheid is er een voorkeur voor het
gebruik van auto snelwegen, het mijden van bebouwing en het beperken van het aantal afslagen. Ook
de meer geavanceerde berekende routes wijken van het individuele af.
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Indien de geadviseerde route afwijkt van wat men gewoon is te doen, zal men dit advies niet
accepteren. Ik weet niet wat hieraan valt te doen. Mogelijk bieden Al technieken hier een oplossing.
Het blijkt dat in dit opzicht vrouwen meer geneigd zijn het route advies op te volgen dan mannen
De eisen die de verkeersdeelnemers stellen aan de informatie verschillen per groep. Ouderen zijn meer
betrokken bij dodelijke ongevallen, die nogal eens het gevolg zijn van complexe verkeerssituaties. ATIS
kan hierop inspelen. Training van ouderen is nodig. Gewaakt moet worden tegen een onterecht gevoel
van veiligheid.

Contacten
Prof. Nathan Gartner(Lowell, Mass)
Heeft belangstelling om het geaggregeerde dynamische toedelingsmodel (3DAS) te koppelen met het
bekende programma voor het bijsturen van verkeerslichtenregelingen op netwerk niveau. Hij vraagt of
een operationele versie beschikbaar is. Voor langere termijn lijkt een koppeling met HB tabellen
verzameld met FCD voor de hand te liggen.

Prof. Jon Fricker (Perdue IND)
Hij wil gemeenschappelijk verhaal maken n.a.v. ideeën van afscheidsrede en voordracht te Leuven bij
het afscheid van Prof Mortelmans

Drs. EV Sjerp ( Nederlandse Ambassade)
Heeft belangstelling voor mijn uittree rede en voordracht bij het afscheid van Mortelmans. Ze zijn
inmiddels hem toegestuurd

Prof. Antoin Hobeika, Prof. John Collura, Prof. van der Aerden
Dit zijn hoogleraren bij Virginia Tech. dat zich als school of excellence op het gebied van ITS duidelijk
profileert. Er ontstaat een netwerk met Nederland. Er zijn veel contacten met verkeerskundigen.

Prof. lmmers( Un Leuven)
Gaat SVV in Vlaanderen doen

Prof. Susman(MIT, Mass)
Heb hem er op gewezen dat taak van Universiteit bestaat uit selectie te maken uit voor besluitvorming
waardevolle nieuwe ontwikkelingen.
Hans Rat(UITP)
Een van oud directeuren van VSN is thans secretaris generaal van de UITC . Hij is gevraagd als een
parttime bestuurslid van het Kennis centrum

Vassalis Alexiades (Combrigde systematics)
Heeft belangstelling in ( geaggregeerde dynamische toedelingsmodel (3DAS). Ik zal hem na overleg
met Erik de Romph het proefschrift toesturen.

James Wentwoth (FHWA, Farfaix)
Voorzitter van werkgroep over Kunstmatige intelligentie. Chief Safety Dissign Division , FHWA, Fairfax.
Heeft me een CD-ROM gegeven met publikaties , research report en andere informatie over
verkeersveiligheid
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Verslag TRB 1999
Van : Frank Hofman, VMM

Algemeen

TRB is een zeer interessante conferentie waar erg veel in potentie interessante papers
gepresenteerd worden. Mijn algemene indruk is dat het niveau wetenschappelijker is
dan de ETC (vroeger PTRC) conferenties. Bovendien vond ik het een verademing om
een keer niet dezelfde personen tegen te komen die zich in elke sessie willen laten
zien door vragen te stellen (niet altijd even relevant).
Ik had de grootste moeite om voor mijzelf een programma vast te stellen omdat er op
veel momenten voor mij interessante sessies parallel plaatsvonden.
Sessies

Diversen
GPS kan o.a. gebruikt worden voor het analyseren van ketens van activiteiten
(Yalamanchili et al) en voor het analyseren van routekeuzegedrag (Wolf et al). Een
steekproef van 100 huishoudens werd voorzien van een GPS op hun auto en van een
"personal digital assistent" om gegevens over begin en eind tijden van
verplaatsingen, bezettingsgraden van de auto en verplaatsingsmotieven mee te
registeren. Meer dan de helft van alle woninggebonden verplaatsingen van de
personen in deze steekproef bevatte meer dan één stop. De gegevens werden
vergeleken met de resultaten van een telefonisch interview achteraf. Met behulp van
GPS werden meer dan twee keer zoveel multistop verplaatsingsketens geregistreerd
dan met het telefonische interview achteraf.
Met behulp van GPS is het zeer goed mogelijk om informatie met betrekking tot
routekeuze gedrag te verzamelen. Men dient daarbij wel de mogelijke foutenbronnen
in de gaten te houden. Het soort apparatuur is daarbij belangrijk, maar ook de
aanwezigheid van obstructies; bovendien moeten minimaal 4 satellieten zichtbaar zijn
vanaf de route om de vereiste nauwkeurigheid te houden..
In een sessie over auto afhankelijkheid werd geconstateerd dat investeren in wegen
20 jaar geleden een positiever economisch effect had dan tegenwoordig (Hook). De
directe werkgelegenheidseffecten zijn kleiner. Geconstateerd werd dat de
concurrentie met Azië het noodzakelijk maakt regionaal de auto afhankelijkheid te
verminderen.
Als er sprake zou zijn van een efficiënte markt zou het keuze proces vanzelf leiden tot
een in economisch opzicht optimaal autogebruik (Litman). De markt is echter niet
efficiënt omdat er gebrek is aan alternatieven en maatschappelijke kosten niet in de
autokosten opgenomen zijn. Variabilisatie kan leiden tot een reductie in het
autogebruik van 30 - 50 %. De conclusie was dat het niet zozeer gaat om het
veranderen van voorkeuren, maar meer om het aanbieden van alternatieven en om
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het op de juiste wijze verdisconteren van maatschappelijke kosten, (rapport op
www.eoc.org)
Invloed van infrastructuur op economische ontwikkeling
Er waren een aantal aardige papers op dit vlak. In lowa wordt een commercieel
industrieel weginfrastructuur netwerk met subsidie aangelegd (H.S. Budd). Subsidies
worden verstrekt voor 'immediate opportunity projects' (Een bedrijf vestigt zich alleen
indien er infrastructuur wordt aangelegd) en 'local developments1 (ontsluiting van een
businesspark). Het budget per project is in de orde van grootte van honderdduizenden dollars en het rendement werd gemeten in aantallen arbeidsplaatsen. Van een
compleet andere orde was een verhaal over de ontwikkelingen van de infrastructuur
rond Schiphol en de gerelateerde economische ontwikkeling (Frank Le Clercq)
In Portland is een Light Rail systeem aangelegd, waarbij een deel van de lijn een
gebied ontsloot waar nog geen woningen of werkgelegenheid aanwezig waren (G. B.
Arrington). Aan de bebouwingsdichtheid en de parkeervoorzieningen in de buurt van
deze stations werden eisen gesteld. Op dit moment is er 2.4 miljard dollar
geïnvesteerd in de omgeving van de stations. De groei in het gebruik van het light rail
systeem is hoger geweest dan de groei in het autogebruik.

Ervaringen met pay lanes in de VS
In deze zeer interessante sessie werden de ervaringen met een aantal Amerikaanse
pay lanes gepresenteerd : San Diego (Kim Kawada), de SR91 in Orange County
California (Edward Sulivan), Houston (Loyd Smith et al) en Lee County (Burris et al).
De meeste pay lanes zijn ontstaan vanuit doelgroepstroken. Dit zou weieens anders
kunnen zijn dan wanneer er vanuit het niets een pay lane wordt gecreëerd. Door
(tegen betaling) ook ander verkeer toe te laten verminder je de onderbenutting van
een doelgroepstrook. Als er een extra strook bijkomt die beperkt toegankelijk is
(doelgroep en betalers) zal er sprake zijn van onderbenutting van die strook relatief
ten opzichte van de situatie dat hij voor allen toegankelijk is. Als dat zo is dan zou dat
weerstand op kunnen roepen , die in de VS waarschijnlijk al overwonnen is op het
moment dat de doelgroepstrook werd geopend.
Er was sprake van ingewikkelde getrapte tariefstructuren en zelfs echte congestion pricing (dus afhankelijk van de verkeerssituatie) in San Diego. Bij de meeste projecten
is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de instelling en ook naar
effecten van tariefswijzigingen. Op internet zijn zelfs data te vinden (het een en ander
schijnt gelinked te zijn met de site van de FHWA). In de presentaties werden een
aantal succesfactoren genoemd : informatie verstrekken vooraf (over het bestaan van
de strook) en real time (over de verkeersomstandigheden en eventueel de tarieven) is
belangrijk. Nog een opmerkelijke constatering : de meeste gebruikers van dergelijke
stroken gebruiken hem hooguit enkele keren per week. Misschien kan je daaruit
voorzichtig concluderen dat er daarmee voor diegenen die zich dat kunnen
veroorloven winst zit in het verbeteren van de betrouwbaarheid (als de vertragingen
via de hoofdrijbaan te groot worden kiest men voor de pay lane) maar dat er geen
structurele positieve effecten op congestie zijn te verwachten (als we geen extra
infrastructuur aanleggen). Bij mij is enig materiaal over deze Amerikaanse projecten
beschikbaar. Verder is er via de volgende site veel te vinden :
http://www.hhh.umn.edu/Centers/SLP/Conpric/update.htmtfprogram.
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Diverse economische onderwerpen

In een interessant overzichtsverhaal werd een methode toegelicht om om te gaan met
latente vraag en geïnduceerd verkeer. (Douglas Lee et al).
In Engeland worden vaak zogeheten schaduw - tol systemen toegepast (Franklin et
al). In de VS gebeurt dit nu ook op een selectieve manier (Tillman). Het idee is dat een
Consortium een weg bouwt en beheert gedurende een lange concessie - tijd. De
opbrengsten worden gebaseerd op het weggebruik. De weggebruikers betalen niets,
maar diverse partijen, bij voorkeur diegenen die profiteren ! Gewoonlijk betaalt de
regering of betalen alle gebruikers via een tol. Omdat echter overheidsfondsen
gelimiteerd zijn en tol politiek niet haalbaar is, is een schaduw - tol systeem een
interessant alternatief. De publieke sector behoudt haar rol en op deze wijze wordt
toegang gekregen tot financieringsbronnen in de private sector. Een belangrijk
voordeel voor de private sector is dat de onzekerheid geminimaliseerd wordt.
Een belangrijk doel voor de overheid is kostenreductie. Uit een evaluatie blijkt dat er
sprake is van 15 % kostenvermindering voor 8 wegen in de UK door deze wijze van
financiering. Overigens staat dit getal ter discussie. Helaas staan de desbetreffende
papers niet op de CD-Rom. Ik heb zelf ook geen exemplaar. In één van de
presentaties werd de conclusie getrokken dat de voordelen van PPS constructies niet
zozeer liggen in het binnenhalen van een hoeveelheid dollars uit de private sector
maar in het delen van risico's en het profiteren van innovatieve ideeën etc. (Taylor)
Modellen
Opvallend was dat er maar weinig presentaties waren over complete modelsystemen.
Een uitzondering vormde een presentatie van John Bowman die een genest logit
model beschreef voor het maken van een dagindeling. Het formeren van ritketens
e.d. wordt conditioneel op het activiteitenpatroon. Met het model werden de effecten
van een tolheffing in de spits berekend.
Verder waren er erg veel presentaties over deelproblemen. Chandra Bhat
presenteerde bijvoorbeeld papers over modellen met betrekking tot het aantal stops
in ritketens onderweg naar huis vanaf het werk en over een model voor het
activiteitenpatroon van werkers.
Uit de groep van Kitamura kwamen een aantal papers met betrekking tot modellen
voor het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten, een model voor voertuigtransacties
waarin rekening gehouden wordt met interacties tussen de verschillende transacties
en een paper over een reisplanner. Deze kiest op basis van reistijden en andere door
de reiziger aangegeven criteria diverse mogelijkheden voor volgordes van uit te
voeren activiteiten. Indien de reiziger niet tevreden is met het aangeboden alternatief
worden de gewichten in de doelstellingsfunctie (een gewogen combinatie van
reiskosten en reistijden) aangepast. Op dit moment wordt de lokatiekeuze nog door
de gebruiker zelf vastgelegd.
Uit de groep van Mahmassani kwamen een aantal papers over de effecten van
informatieverstrekking op het gedrag van automobilisten in congestie situaties en de
invloed van de kwaliteit van de informatie op de "compliance rate" (de mate waarin
reizigers hun gedrag wijzigen onder invloed van de verstrekte informatie). Hierbij
wordt een artificieel netwerk voorgezet aan respondenten (al vele jaren hetzelfde
netwerk, gebaseerd op een belangrijke woon - werk corridor in Austin). Simulaties
worden uitgevoerd met behulp van een dynamisch verkeersmodel Dynasmart.
Grofweg zijn conclusies dat de kwaliteit van de verschafte informatie grote invloed
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heeft en dat beschrijvende informatie een grotere invloed heeft dan voorschrijvende
informatie.
John Polak vertelde diverse aardige verhalen die helaas niet op de CD-Rom staan. In
de stream over dataverzamelings - methoden zat een presentatie over het effect van
verloop in een panel op de resultaten (Dit is een verhaal dat hij al bij eerdere
gelegenheden heeft verteld). In de stream over activiteitenmodellen had hij een
bijdrage over een agent - based modelling system. Het aspect waar het om gaat is het
feit dat macroscopische resultaten moeilijk te krijgen zijn vanwege microscopische
interacties. Hij gebruikt een toolkit van de Santa Fe Institute met de naam Swarm. Dit
zijn entiteiten (in feite software delen) die aan elkaar boodschappen kunnen geven en
op basis van deze boodschappen hun gedrag kunnen veranderen. Daarmee wordt het
mogelijk het gedrag van reizigers met betrekking tot het plannen van ritketens en het
reageren op informatie vooraf of gedurende de reis op basis van een dergelijk
systeem te modelleren. De SWARM programma bibliotheek is gratis en te vinden via
de site http://www.santafe.edu/projects/swarm. Als fysicus sprak mij dit aan omdat
de methode lijkt op methoden uit de numerieke natuurkunde, bijvoorbeeld de
cellulaire automaten. Overigens begreep ik later dat deze methode ook in de
verkeers- en vervoer wereld minder nieuw is dan ik dacht.
Committee - meetings

Ik ben aanwezig geweest bij diverse committee meetings :
• Subcommittee on emerging methods and developments in urban activity and travel
analysis (A1C02(D)
• activity analysis and travel patterns (A1C04(1))
• Passenger Travel Demand Forecasting (A1C02)
De atmosfeer bij deze meetings is inderdaad open en het is een aardig platform voor
kennisuitwisseling. Voordat ik er kwam had ik de perceptie dat alleen zeer
gewaardeerde onderzoekers die hun sporen verdiend hebben na ballotage ervoor in
aanmerking komen lid te worden. Wat blijkt echter, tegen betaling van een relatief
gering bedrag (orde van grootte 25 $) kan iedereen aan tafel gaan zitten en
meepraten met de andere leden !
Ik heb mijn naam op alle presentielijsten gezet en ben benieuwd of dat zal resulteren
in informatie per e-mail over activiteiten.
Beurs

Er was ook een soort beurs met poster presentaties etc. Een interessante tafel bevatte
produkten van het Bureau of Transportation Statistics. Ik heb een catalogus
meegenomen, maar vermoed dat alles ook te vinden zal zijn op hun website
www.bts.gov.
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Aantekeningen van TRB conference januari 1999
Job J.Klijnhout
Namen sprekers etc. onderstreept.
Onderwerpen in 12 punts
Details in 8 of 9 punt. Presentaties van sprekers die niets te zeggen hadden niet verder beschreven.

Algemeen goede conferentie, sterk overwicht van parallel sessie van ITSA
Meegenomen rapporten etc. te vinden in mijn ordners TRB, of ordners waarin onderwerp thuishoort

zoals Mayday
Door overlap van sessies in veel gevallen niet in staat geweest alle sessies van de comittees waarbij ik betrokken ben bij te
wonen. Voor het eerst dit jaar zijn de ITSA Cie meetings parallel met de technical sessions van TRB gepland.

CONFERENCE ON INCIDENT MANAGEMENT
Zondag. Voor Incident management Conference hadden 150 man zich opgegeven doch slechts 50
kwamen opdraven. Deze speciale conference wordt parallel met soortgelijke jaarlijks op de zondag
voorafgaand aan de TRB week gegeven. Ze hebben het karakter van niet te hoog grijpende
samenkomsten van betrokkenen.
Definitie incidents = non recurrent event disrupting traffic. In Chicago 2.7 keer per mile per week.
Maar alles wordt meegeteld ook lekke banden op de vluchtstrook. 80-85% hoort tot onbelangrijke

groep.
Emergency is gewoon een ernstiger vorm van incident.
Intro van Jeff Lindley, vroeger FHwA DC nu FHwA Californië. Ervaring met incident management projecten leidt
tot een algemene conclusie: "be ready", incident management vraagt om voorbereiding om in ieder geval een
samenwerkingsstructuur te hebben om incidents aan te kunnen pakken.

Enige getallen over incident management.
Jodi Carson van het Western Transportation Institute in Bozeman was vooral betrokken bij het
beheersen van verkeer naar Yellowstone Park. Ze stelt aardig dat response to incidents niet nieuw is
maar management van die response is dat wel. Aardig is ook dat normaliter het management
sequentieel in acties is, waardoor veel tijd verloren gaat. Dit is zeker zo belangrijk als gebrek aan
samenwerking tussen agencies. Incident command system nodig at centre of incident, unified decision
making wordt bepleit. Dit is al meer dan 15 jaar geleden bepleit in Arizona door vertegenwoordigers
van Scotland Yard. Zij stipt aan dat up to date houden van automobilisten probleem is doordat
verschillende partijen betrokken zijn bij management.
Doelstelling is 1 improve responder and motorist safety, 2 improve operational efficiency, 3 improve
public image, 4 reduce traffic congestion. Vroeger was punt 4 belangrijkste.
De Nederlandse signalering vermindert aantal secundaire ongevallen met 40%, hier tegenover staat
dat IM in Chicago het aantal secundaire ongevallen met 18% vermindert.
Op een driestrooks weg gemeten wat gemiddeld effect was op de capaciteit in Houston; opvallend is
dat eerste cijfer, de theoretische waarde veel lager is dan werkelijke waarde, tweede cijfer:

incident op:
shoulder 0 26
one lane right 33 48
one lane left 33 50

two lanes 66 79
Gegevens lijken aanpak van Minnesota te steunen waarin doel is wordt alle afhandeling niet op de
vluchtstrook maar op speciale parkeerplaatsen aan eind van afrit plaats te doen vinden.
John Corbin Wisconsin DOT.
In Wisconsin door ITE en ITS samenwerking een Incident management Council opgericht als Traffic Management
Council Incident Management Clearinghouse. Tegenhanger van grote National Drumbeat aanpak. ITE heeft eigen
traffic incident management cie. Verder geen relevante info.
Dave Helman,& John Obenburger Operations Center Business FHwA.

Reorganisatie FHwA
Pas in 97-98 in workshops is detection en surveillance deel van im geworden. Vooral voor rural
gebieden erkend als probleem i.v.m. golden hours. IEEE verantwoordelijk voor emergency mngt
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standards, heeft al geleid tot kleine aanpassingen in National Architecture. Verwacht belangrijker
aanpassingen in de toekomst. (Mayday ?). Zie http://grouper.ieee.org/groups/scc32/imwg/index.html.
ITS voor Traffic Management centers inclusief de beroemde Data Dictionary en TMC-TMC message
sets. Zie www.ite.org/tmdd
FHwA heeft nu Resource Centers i.p.v. oude regional offices. In DC hoofdkwartier nu 5 business units
te weten: Operations Core Business, Planning, Infrastructuren, Motor carrier and highway safety,
Federal lands highway. Christine wordt hoofd van Operations Core Bus unit en JPO vormt onderdeel
daarvan.

Standards and architecture consistency.
Doel is integratie binnen its bereiken. Stap voor stap handleiding ontwikkeld om States te helpen zeker
te stellen dat zij aan de consistency voorwaarden voldoen. Interim guidance tot 1 maart. Zeer
gedetailleerd. Terecht zeer veel nadruk op vaststellen van verantwoordelijkheden van alle stakeholders
en gebruik van standaards voor informatie-uitwisseling. Op .www.its.dot.gov

Workzones.
Onderzoek van wiu bracht aan licht dat 719 dodelijke ongevallen, 133 dodelijke ongevallen met DOT
personeel en 37000 gewonden een te hoge tol vormden. Daarom plannen gemaakt voor verbeterde
aanpak vanuit FHwA. Eerste versie hiervan in februari op www.fhwa.dot.gov/quality. N.B. video
project van AVV in Enterprise met lowa valt onder dit onderwerp.
Ben Immers geeft goed overzicht van NL aanpak van incident management. Met video van Wijde Blik
en van incident response. Organisatie in NL ziet er goed uit, maar in Ben's verhaal geen referentie naar
pogingen om in in-response automatisch informatie over ernst van incident te krijgen. Geen referentie
naar good-samaritan button, noemt wel wens om im te integreren in tmc, check toplevel
integratieplannen. IM-Video erg amateuristisch gespeeld. Wijde Blik video zegt niet duidelijk genoeg
voor USA dat a/d automatisch werkt. Noemt geen bypass voor bus bij ramp-metering. Behoorlijk
Engels maar te vaak Wijde Blik als naam zonder uitleg en "to make a lane narrower"??
Geïnteresseerde audience. Goede verkoop van NL.
Walter Dunn Diversion practices.
NCHRP project. Gebaseerd op overzicht van huidige situatie. Belangrijkste redenen om niet om te
leiden: niet door gevaarlijke buurt, niet door residential area, niet bekend of alternatief vrij is. Interessant
is dat bij verwijzen naar tolweg er geen tol geheven wordt. Final report in zomer zal adviezen geven.
Zie ook response manual als hand-out, de glovebox manual voorde I-25 medewerkers.

Advanced Rural Transportation Systems Committee
Zondagavond
Paul Pisano F H w A positie in ARTS. Rural Architecture en Rural Infrastructure komt nu onder
contract uitgewerkt voor FHwA (Pisano). Zoeken stakeholder involvement. Met name diegene die nu
rural systems implementeren. Vermoedelijk speciale conference op zondag voor itsa annual conference.
Ginny Crowson heeft MJM resultaten aan FHwA gerapporteerd. MJM is sunsetting. FHwA wil ervaring
met MJM gebruiken om Mayday verder te ontdekken. Foretell test (RWIS) draait goed. Met name
belangrijk voor ontwikkeling van standaards. Nieuw HPR test is REPORT van lowaDOT omvat
voorspelling van slecht weer. Nationale Coördinator van meteo info in USA nu betrokken bij ARTS werk
via nieuwe joint action groep.
Er is een architecture subcie in ARTS Cie. Zal voor outreach worden gebruikt, niet als voortrekker. Was
zwakke groep.
Mike Freitas heeft uitgezocht in hoeverre ARTS toepassingen kunnen voldoen aan TEA21 eis van
conformance with National Architecture. National Arch omvat namelijk lang niet alle rural its. Zie
resultaat op website itsa.org.
Alles met meer dan 50.000 inwoners is metropolitan en moet voldoen aan veel striktere regels voor
architecture.

MikeShagrinTea21 Critical Standards.
De conformance eisen geldt voor alle 980-100) standaards niet alleen voor de (10-20) critical standards.
Per 1 juni moet vastgelegd zijn door de SG welke standaards critical zijn. Houdt in dat per 1 Jan 2001 er
een standaard moet zijn, algemeen of zonodig opgelegd door de USDOT.
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Om keuze te kunnen maken objectieve criteria nodig voor bepalen "national" = ensure mobile use
across the nation possible , of "foundation" standaards die nodig zijn voor de ontwikkeling van andere critical
standaards.
Er is een white paper uitgegeven in oktober, hierna een 2 daagse workshop, op 2V 2' workshop. Begin februari rapport rond.

Rural Conference 99.
Flagstaff Rural Conference zondag woensdag laatste week augustus. Site: üttle America. Volgende conference in Burlington
Vermont aug 25-29 incl. zaterdag. Er komt aparte conference/workshop over het probleem van overbelasting van national
parks. 3-5 juni georganiseerd door WTI.

Craig Roberts ITSA National ITS Deployment Strategy.
Original strategie plan is uit 1992. Wordt nog steeds uitgegeven. In TEA21 wordt update gevraagd. Er
is verder een JPO plan van 1995, een National Architecture van 1996, National deployment goal
statements in 1996 en een ITS Market Analysis (Apogee) uit 1997.
Nu is nodig een nationale deployment plan gekoppeld aan een federaal its program plan. Er is in TEA21
namelijk geen apart fonds voor its, its investeringen mogen ook uit andere fondsen betaald worden.
Beide plannen in 1999 af. In 2000 aanvullen met national research agenda.
National deployment document wordt 25-40 paginas, inhoud niet technisch. Bevat visie van end-state
systems zoals seamless payment system en seamless mayday en 911.
Zo te horen wordt het een kopie van het Japanse Handbook.
Pat Irwin LIFELINK video link tussen ambulance en hospitaal loopt goed. Gaan nu testen met
satellietverbinding. Gaan testgebied uitbreiden. Opzet is om middels video data en spraak verbinding
staf in ambulance bij te staan vanuit hospitaal en hospitaalstaf tijdig beter te informeren.

TRB verslag vervolg 12 Jan 99

TRB vervolg maandag
maandag

ITSA Emergency Services Committee
Voorzitter Lambert van Houston Metro niet aanwezig i.v.m. wijzigingen in organisatie.
20 deelnemers MnDOT, NHTSA, FHwA, PennDOT, NavTek, Odetics, Un.Kansas, AFCO (Police), ITSA, Meridian, WisDOT,
Mitretek, Harris, AASHTO.

Er is een overzicht van de ITS fondsen/mogelijkheden in het nieuwe 5 jaren plan, TEA-21,
Transportation Equity Act, van de Amerikaanse overheid. Zie handout.
3 kandidaten voor awards, mijn voorstel voor MJM aanvaard.

Standaards voor incident management (IEEE taak). De data elementen network data en incident
data in de datadictionary (van ITE) zijn vastgelegd. ITE covers qua messagesets alleen TMC-TMC set.
(vergelijk Datex). Zie www.ite.org/tmdd
Message sets van IEEE zijn emergency management centered
Van de volgende serie message sets worden de subsets for use by Emergency Management Centers
door IEE uitgewerkt: Traffic Incident Management Message, Public Safety Incident Management, Haz
Mat (gevaarlijke stoffen) Incident management. Verder is er een aparte emergency management data
dictionary nodig waaraan nog niet wordt gewerkt.
Gegevens op www.ieee.org/groups/scc32/imwg/index.html
Vanuit Nederland geen bijdrage aan standaards voor emergency management, überhaupt geen
interesse in ITS aanpak hiervan.
ook in dit Cie veel tijd aan reorganisatie van FHwA besteed.

ComCare: PSAP's of the future.
PSAP's are the 911 (112 in Europe) answering points. Comcare Communications coordination for
response in emergencies. Various national stakeholders involved. Comcare claims to be an end to end
project that even covers education of drivers to drive carefully and use phone in a safe way. Example of
such an education program with Wisconsin DOT. After their start they learned that the end to end
approach requires much more beyond PSAP. Covers more than Mayday/MJM/Mayday-plus. The
demonstration of the PSAP screen does not show more than the ACN-test screen, lts all clear as mud.
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Speaker says "we might want to open up a voice channel". Looks like a re-inventing of the wheel.
Reactions from WiscDOT rep and others do not reflect any knowledge of Mayday/MJM. Fred Qwik
says he works closely with them. In their handouts there is no reference to any public involvement.
www.comcare.org

Strategie Plan. Alsfollow up van het werk aan Mayday systemen uitgevoerd door MJM is een
strategie plan uitgewerkt om uit te werken welke functionaliteiten hoe in de Nationale Architecture
moeten worden opgenomen. Voorbeeld van hoe in de USA de inpassing van eigen belangen in
nationale architectuur serieus wordt genomen.
Standards J2313. Vehicle Mayday Standard is nu aanvaard binnen US. Er wordt rekening
gehouden met de uitbreiding in 1999 van de informatie tussen auto en centrale aan de hand van
ervaring in tests. J2313 is een critical standard.
DSRC Standaards verdeeld over Physical, Logical en Apllication layer. ASTM verantwoordelijk voor
eerste 2. IEEE finished 3rd layer. Comments verwerkt. Nu in closing stage of releasing final document.
Deze laag is voor emergency services het meest in reinteresseerd zijn. Physical layer haalde eerste
stemming niet, tweede wel (in December 1998). Daarmee klaar. Layer 2 kent probleem van
actieve/passieve oplossing. Significant technical questions still open. Draait allemaal om tolsystemen
met 900 Mhz band. Maar de 5.89 Ghz band kan band van de toekomst worden, verwachten
toestemming voor gebruik voor DSRC begin dit jaar. Aparte groep stelt nu requirements op voor deze
nieuwe freq.
ISO T C 2 0 4 Dr Alvisi Italië pleitte voor werkgroep voor secure (video) digital imaging. Gaat vooral om
law-enforcement waarbij nummerborden worden herkend. Zelfde dus als A2 snelheidssysteem.
Taskgroep 15/sub group 12 & 17 inmiddels opgericht. Volgende meeting Oriando Fla volgende week sic.
Er is niemand van NL bij betrokken en wij zijn het enige land dat dit soort systemen gebruikt..

Phoenix vervolg van Path
Nu de USDOT heeft besloten om alleen voertuiggebaseerde avg oplossingen te ontwikkelen onder de
naam IVI Intelligent Vehicle Initiative en er geen geld meer wordt gegeven aan het NAHSC project
heeft in California Caltrans besloten dat er een hergeboorte van Path nodig is met nieuw elan. De naam
hiervoor is Phoenix, symbolisch aardig gekozen maar verwarrend omdat er ook een project is om tussen
Phoenix en Tucson een trucklane aan te leggen met het Path principe
Doel is om te zien in hoeverre de plannen voor Path moeten worden aangepast, in hoeverre
internationale ontwikkelingen op elkaar aangepast kunnen worden en hoe een bewaking van de
ontwikkeling van enerzijds voertuiggebonden systemen en anderzijds wegsystemen gerealiseerd kan
worden om te voorkomen dat in de toekomst een weg-voertuig systeem geen kans meer heeft.
Caltrans wil een kick-off brainstorming workshop organiseren waarin ongeveer 15 mensen op
uitnodiging aan deelnemen. Caltrans staat voor de kosten van de organisatie en maaltijden. Plan is
21,22 en 23 maart bij de luchthaven LAX van LA. Opzet is om stapsgewijs te bepalen hoe het vervolg
van Path er uit moet zien. Deelnemers komen van industrie, State DOT, universiteit en van Daimler
Benz, INRETS en Rijkswaterstaat. INRETS wordt gevaagd omdat de oorspronkelijke plannen voor
Chauffeur van INRETS komen en Renault heeft aangekondigd meer in te zetten op de deelname aan de
Chauffeur ontwikkeling van trucks die elkaar automatisch volgen. Bewust wordt USDOT, FHwA en JPO
niet uitgenodigd omdat die partijen nu vast zitten aan de IVI benadering en het heel moeilijk zal zijn
voor een vertegenwoordiger om openlijk mee te werken aan daarvan afwijkende plannen. Steve
Shladover organiseert de meeting. Het programma ziet er degelijk en op ervaring gebaseerd uit. Het zal
inhouden dat intensief samengewerkt moet worden zoals op de workshops van NAHSC en Enterprise.
Steve heeft mij gevraagd aan de meeting deel te nemen. Mijn agenda geeft voor de 2' en 3' dag echter een
meeting van de International Programming Cie van de World Congress in San Francisco. Het lijkt mij het beste als Hans
Soeteman en ik samen de eerste dag bijwonen en ik daarna dag 2 en 3 aan Hans over laat. Voor Steve is dit o.k.

ITSA Systems Architecture Committee.
Deelnemers JPO, Canada, ITSA, JPO, JPO, Mitretek 3, ADOT, RWS., Odetics 3, Lockheed Martin,
Zelf aan de hand van ppt slides van Richard Bossom in presentatie update gegeven over Karen.
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Arch.consistency.
Volledig document met voorwaarden is downloadable van website. Dit is een voorlopige versie. Al
bekend wat de final policy vermoedelijk wordt. Zie ook hand-out. Tot 1 maart de tijd om commentaar
te geven op de voorwaarden voor conformity. Conformity geldt voor planning proces en voor project
implementatie proces.
Gedurende de planning shall include een integration strategy, een high level version of architecture
d.w.z. de manier waarop de agencies samenwerken, (organizational arch) Moet ook aangeven wat er al
is en wat er komt aan systemen.
Verder in planning stage vereist dat voortaan in eigen (andere) planning waar nodig de referentie naar
its plannen komt te staan.
In de project stage moet aangegeven worden welke informatie electronisch wordt uitgewisseld, dus
minimaal de architectural flow gegevens volgens de National Architecture. Uitwisseling tussen de
agencies (wolkenkrabbers van Gerdien) moet ook worden aangegeven. Tot slot ook nog de gebruikte
standaards.

TRB 12 jan 99
AVG ontwikkelingen.
Zelf presentatie gegeven.

Uedo. PWRI. S m a r t w a y 2 0 0 1 . De Japanse AVG ontwikkeling maakt een indrukwekkende voortgang.
Nadat alle werk op het gebied van avg gecoördineerd werd onder het "informatie, ondersteuning,
automatisering" concept is nu het Smartway 2001 programma op gang gekomen. In dit programma
worden alle relevante its ontwikkelingen aan deze nieuwe avg plannen gekoppeld.
Opvallend is de nauwkeurige analyse van de verwachte verbeteringen wat betreft veiligheid. Grofweg
kan de ondersteuningsfase van avg 50% van de ongevallen voorkomen terwijl de automatische versie
daar nog eens 30% bovenop legt.
Mike McDonald. Uit het overzicht van Engelse ontwikkelingen op gebied van avg is het meest
opvallende dat het DETR zich inzet voor 1 avg aspect: ISA.
Eigen presentatie behelsde noodzaak tot beter begrip van de rol van de overheden en betere cross
cutting samenwerking.

IVI in USA
Programma is gestart maar alle presentatie maken duidelijk dat men koers heeft gezet maar nog niet
veel verder is gekomen.
Robert Ferlis FHwA. IVI binnen FHwA. De IVI ontwikkeling is georganiseerd op basis van 4
platforms, soorten auto's. De FHwA heeft op zich genomen om de coördinatie te verzorgen evenals de
algemene aspecten en de cross-cutting aspecten. Ze zijn nog in de planning stage.
Wel is er al en generatie-O evaluatie geweest van ICC voor de FHwA door Volpe. informatie hierover nagaan
bij Bob.

Tom West. Caltrans IVI Speciality Vehicle Program.
Hieronder vallen emergency vehicles, Highway maintenance and construction vehicle, utility vehicle
zoals voor post. Het programma is de vergaarbak van alle niet in de andere drie specifieke platforms
passende voertuigen. Veelal gemeenschappelijk element is dat de voertuigen onder zeer slechte
weersomstandigheden moeten kunnen werken. Verder moeten ze vaak snel kunnen werken met allerlei
faciliteiten zoals b.v. real time video tussen trauma centrum en ambulance. Ander aspect is robotisering
van taken uit veiligheidsoverwegingen. Werkzaamheden Steering Cie. mei 98 gestart. Speciality vehicle
needs study gestart. Meeste aandacht voor Highway Maintenace. Zijn nu elementaire avg zaken voor
speciality vehicles aan het uitzoeken. Veel werk valt onder pooled funds zoals Enterprise. Met name in
Minnesota en Californië.
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John Inlicht Utah Transyt Authority Transit IVI p l a t f o r m .
Trekkers op dit gebied zijn PennDOT en Houston Metro. Opvallend sterke (financiële) positie voor ivi
tests. Goede samenwerking tussen Transit operators is traditie, bij ontwikkeling. Doel van ivi is vooral
veiligheid verbetering en stress vermindering. Dit leidt tot lane change collision avoidance, rearend/forward collision avoidance, rear impact mitigation and recording (aangezien motor achterin zit kan
kleine aanrijding grote schade leveren, precision docking om invaliden lift gebruik te voorkomen. Verder
gevraagd safety event recording, vehicle diagnostics vanuit centrale en maintenance facility automation.
Jack Gemender Navstar IVI Heavy Vehicle Platform
Vraag naar: Driver condition warning, Road departure warning, longitudinal control = rear end en
forward collision avoidance., diagnostics, stability control. Wat laatste betreft lijkt link met TU Delft
logisch. Verwachten dat de forward looking collision avoidance belangrijk effect heeft op lane changes
reden waarom lane changes niet apart als vraag zijn opgevoerd. Opvallend is de conservatieve
opstelling. Zeer gericht op betrouwbaarheidstests van componenten. Noemt aardig cross-platform
voorbeeld: precision docking van bussen voor vrachtauto's.
Eugene Faber Ford IVI Light Vehicle Platform.
Bij opstellen van prioriteiten had uitgangspuntvan USDOT : safety, sterke invloed.
Information systems: van nu als uitgangspunt crash notification, navigation, real time info, driver
comfort & convenience leidde tot keuze van standardized more capable automated crash avoidance.
Andere keuzen Longitudinal control en lane departure warning met optie van cooperating infrastructure
iets wat strikt genomen afwijkt van idee van ivi platform.
Intersection collision warning en lateral control worden als lange termijn of infrastructuur afhankelijk
gezien.
Gesprek met Ben Eijbergen. Update over video-enforcement en ivi ontwikkelingen.
Gesprek met Ron Heft. Relatie tussen 3 deling van architectuur met institutional-organizational arch, applications-operational
arch en fysieke arch en gebruik van UML besproken. Rob gebruikt aparte fase om positie van betrokkenen aan te geven
(organizational) en het model waarin voor details dit herhaald wordt. Plannen voor Oslo-2 besproken. Mogelijke link tussen
Toyota en TNO besproken.

ITSA Standards and Protocols Cie.
Heeft een zeer sterke bezetting, leiding Mike Shagrin. Aanwezig 30 oa Joel Markovitch jmarkovitz@mtcca.gov, Bob Barrett JPL,
Valerie Shuman Navtek, Andy Schoka Miterte, Susan Scott sscott@mitretek.org, Ray Starsman ITSA.

Dit Cie heeft eigen taskforce voorgesteld voor Object Oriented. Ron Heft leiding, wil betere afspraken
voor het zoeken naar belangen van gebruik OO.
Voor sideband is in ISO een resolutie aangenomen die keuze geeft uit 3 mogelijkheden. Vermoedelijk
zelfde in DSRC te verwachten.
Volgend jaar Cie meetings niet meer bijwonen.

TRB woensdag 13 Jan

TRB Cie. on ITS.
Chair Riek Weiland. Zelf presentatie gegeven.
Joe Peters JPO M M D I Evaluatie. Idee was te demonstreren wat nut was van integratie van its
systemen zowel technisch als organisatorisch. Zoeken naar klein aantal effectieve maatregelen.
Opvallend is grote aandeel van traveller information. Onder integratie wordt hier verstaan
samenwerking tussen verschillende management systemen zoals traffic signal control aan ene kant en
emergency management aan andere kant. Effectiviteit wordt uitgedrukt in serie van maatstaven zoals
customer satisfaction, cost, emission. Resultaten komen binnen enkele maanden op cd-rom uit.
Grootste kostenpost van onderzoek was item customer satisfaction omdat daar zo weinig informatie
over voorhanden was.
Jane Lappin Volpe. M M D I Evaluatie Customer Satisfaction
Gaat niet alleen om passagier etc. als klant maar ook om directie o.v. Users perspective, product
awareness, assessment of value d.w.z. wat heeft men er voor over zijn sleutelwoorden in onderzoek.
Hebben effect onderzocht van real-time traffic information systemen, van transit information systemen
(jammer genoeg nu vrijwel alleen statische informatie), panel studies (focus groups). Www van trb voor
het evaluatie Ervaring was dat WsDOT website zeer intensief wordt gebruikt. 9000 personen per dag,
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gebruikers kijken vaak meer dan eens per dag, op top dagen 1 million hits. Meeste gebruik op kantoor
voor vertrek. Serieuze studie, zoekt naar segmentatie onder gebruikers en niet gebruikers. Opvallend
sterke betrokkenheid bij de site van grote groep users, deze lead adopters gebruiken site meer dan 20
keer. Kenmerk van de groep : they hate traffic. Zij hadden alle vervoersalternatieven al uitgezocht.
Gebruikten informatie van web effectief. Interessant is dat zij allen inflexible family demands hadden.
Reden voor herhaald opvragen van site was zoeken naar trends -> trends moeten al in webpage staan.
Meer detail gewenst zoals lengte van queue bij ramps. Gender primarily male. Check WsDOT site for
details. Negatief commentaar op de reistijdvoorspelling van Microssoft omdat die te onnauwkeurig was.
Michael Kemp Charles Rivers Traveller I n f o r m a t i o n and Traveller behavior. Gebruikten panels.
Www.nawgits.com/jpo/icdn.html website. Gebruikten regelmatige jarenlang lopende panels om te zien
n hoeverre its invoering had geleid tot een wijziging van reisgedrag. 0.3% van auto's had al mayday,
0.8% had routenavigatie. Gedetailleerde cijfers over beïnvloeding. Zoek naar PSRC info op web.
Er is geen sterke urge om naar modernere informatiemiddelen te zoeken bij het publiek. ATIS vraagt
dus om actieve marketing.
Sheurav Apogee. Market opportunities report by Hagley Bailly. Uitgebreide studie voornamelijk
gebaseerd op interviews. Steun van industrie was voornamelijk uit interesse in antwoord op vraag
waarom its nog zo weinig op de markt is te vinden. Rapport geeft overzicht van wie wat nu en wat
opties zijn. Covers alle its soorten zowel public driven market sectors inclusief emission monitoring en
private market inclusief car-pc. Covers 1998-2010. Oudere ITSA Market Study was gebaseerd op
invoering van ITS in alle stedelijke gebieden in 2005. Nieuwe study is vooral gebaseerd op extrapolatie
van huidige prijzen en van door fabrikanten opgegeven verwachtte prijzen. In vorige study veel grovere
prijsindeling. Anderzijds is in nieuwe studie geen informatie te vinden over operationele kosten omdat
daar geen betrouwbare cijfers over te vinden waren. Zie ook informatie via Enterprise. Heb het gevoel dat
hele rapport toch met korrel zout genomen moet worden omdat de keurige presentatie van resultaten
verbloemt dat de basis informatie koffiedik kijken gegevens zijn (uit november 98).
Voorspelling van belangrijkste systemen tot 2010

naar Market value ranking:
Mayday, navigation, car-pc, cvo management, traveller info
naar Growth rate
Mayday, traveller info, navigation, hazard warning, car pc.
Geen duidelijk verschil in aantrekkelijkheid van mayday en navigatie.
Rapport is een consultants eigen werk en niet in opdracht uitgevoerd.
Beweren dat echte start pas in 2003 plaatsvindt als standaards vaststaan en public side's informatie
gemakkelijk verwerkbaar is.

Beth Bower Real Time advanced traveller information.
Public sector systems: probleem met video informatie is niet automatisch mogelijk verder doorgeven van
informatie. In private sector zoekt men oplossing in gebruik van tags as probes en rapporten van getrainde
verkeersdeelnemers. Ook in USA trend naar agency sharing informatie en minder publiekgerichte ATIS door public
sector. Hele idee van kiosken zal worden verlaten en vervangen door internet terminal. Noemt wel HAR maar niet
sideband-fm opties. Cable tv enerzijds Etak's map anderzijds live broadcasts. Internet branded sites van b.v.
MnDOT, cobranded sites zoals AzTech, ATIS sites zoals Yahoo en Microsoft. Gebruik pager services wisselend
diverse systemen nog in gebruik.

John McGowan IVI Driver assistance systems now is issue van IVI. Zie verder IVI rapport. Zie itsa ivi
website. Algemeen advies primary objective is safety maar niet ten nadele van bv capaciteit. PPP
aanpak, services stuk voor stuk uitwerken voor ze te integreren, driver centered programma voor hmi
issues, veh-veh en veh-road in latere toekomst nodig.
Aanpak is generatie-O onderzoek samen met industrie, eerst zien of systeem werkt dan zien of en hoe
het toegepast kan worden. Via Broad Agency Announcement ofwel zeer vrijblijvend grotere vrijheid bij
industrie in invullen. USDOT will assist in funding of tests. Target preproduction in 2003. Naast 18 m$
hiervoor in 3 jaar ook 3 m$ voor independent evaluator. Verwacht dat plannen voor BAA volgende
maand rond zijn.

TRB Taskforce A3A53 Vehiele-Highway Automation.
Voorzitter Lyle Saxton. 30 deelnemers. DOT Univ ITSA Japan (5) GM Industry
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Dick Bishop Overzicht nieuw AHS/IVI. In Boston electrische bussen gepland die korte tijd dat zij bij
halte staan opgeladen moeten worden. Daarvoor een precise docking systeem nu testen door Mass Bay
Transit Auth.
DOD is bezig in nieuwe programma om de onbemande voertuigen nu ook met 40 mph over de weg te
laten rijden
Super smalle rijstrook alleen voor bussen met electronische geleiding van bussen. Sleutel demo voor Fed
Transit Administration Aparte lane zonder guidance al in Oriando gebruikt. Nu in planning voor oa
Dulles. . PennDOT startte in 98 met CMU een side impact warning op eenvoudige wijze. Daarna
uitbreiden met detectie van voetgangers. Leiding Chuck Thorpe van CMU. Bij Pittsburg Transit.
Houston metro heeft rear impact performance spec opgesteld met CMU en PATH. Iets soortgelijks in
Ann Arbor. In San Mateo een kop staart beveiliging ontwikkeld voor bussen samen met PATH.
US Maritime Administration wil ECT nadoen. Zoeken nog fondsen.
Insurance industry wil gps gebruiken om te weten waar en wanneer auto wordt gebruikt om risk
exposure afhankelijke premie te kunnen toepassen.
Intelligente snowplows nu in samenwerking tussen AzDOT Caltrans en MnDOT.
Mining industry zoekt naar automatisering in open pit mijnen, met name in Australië.
In Frankrijk apart lab voor la route automatisee waarin INRETS, LCPC, INRIA, Aerospatiale.
Greg Larson Caltrans. Phoenix Program. New initiatief voor AHS. Hierover direct contact gehad met
Steve Shladover. Reden dezelfde als die van V&W business rapport. Huidige IVI programma zal niet
voldoende bijdragen reden waarom Caltrans eigen programma start. Caltrans doet mee aan IVI maar
wil meer. In 1987 Path gestart, in totaal 43 m$ door Caltrans besteed. In Tea-21 staat wel dat ahs
research betaald kan worden zij het onder de generale term vehicle automation waaronder ook ivi valt.
Phoenix: To establish an accepted institutional and mainstreamed national and international AHS
program. Progressive deployment of cooperative pre-ahs systems compatible with ivi and other avcss.
Develop prototype ahs and deploy in real world facilities. Built on work done (by others). Apply a
building biocks system design, fit in with National Arch. Encourage spin-off voor private partners. Seek
vehicle infrastructure combination. Seek synergy across ivi platforms. De I-80 Caltrans snowplow heeft
collision warning die ook voor bussen gebruikt kan worden. Financiële steun Caltrans vermoedelijk in
orde als die voor Path. Zie ook aantekening meeting met Steve Shladover.
John McGowan FHwA IVI. Workinggroups samengesteld uit diegenen die op rfi hebben gereageerd. In
augustus 98 aanbevelingen gedaan over inhoud ivi programma. Rol van overheid is zeker te stellen dat
er cross platform samenwerking is. Nu vooral veel tijd nu besteed aan verdelen van de rollen, wie
betaalt wat, wie krijgt wat, hoe informatie beperkt blijft. Defining a process, not the contents of the
program.
Enige wrevel over vriendjesachtige bezetting van de groep die de BAA uitwerkt. Test the waters.
Bill Spreitzer (former GM) vraagt concreet wat industrie kan doen om te voorkomen dat er 3 jaar
vertraging ontstaan, nu al een jaar en momemtum verloren. Antw. Voor korte termijn introductie van
ivi onderdelen zijn er andere mechanismen, zonder daar op in te gaan.
Inside informatie: Government vindt dat industrie te hoge claims heeft en dat nahsc praktisch dood
was, government vindt dat aicc niet tot ivi hoort omdat daar al genoeg researchgeld aan is uitgegeven,
industrie vindt dat hele proces veel te veel tijd kost, dat eisen van overheid te weinig bespreekbaar
zijn. Op dit moment wil niet een van de grote drie meedoen aan ivi, er is twijfel of Honda wel wil
meedoen. Wrijving is vrij groot. Idee van progressive development is daardoor niet besproken. Positie
ITSA staat ook ter discussie.
Rodney Lay. M i l l e n n i u m Paper. TRB heeft op zich genomen door alle committees in 3000 words paper te
laten beschrijven voor Juni 99 waarin staat wat verwacht wordt aan ontwikkelingen in volgende millennium. Look
ahead directions challenges contributing factors. Bijdrage verwacht van mij (Job) over ECT and Combiroad %, max
1 pagina, mid Feb naar Dave Roper, Rodney en Lyle . Gebruik woorden van Dick's overzicht
Zie handout van Rodney, mijn bijdrage in 3.4.
Volgende meeting Steve Shladover Berkely UCB Path 7-8 june Alleen op uitnodiging.

TRB 14 Jan donderdag
Freeway Op's sessie 439
zelf presentatie van A2 systeem gegeven.

Gebruik VMS.
3 regel signs min of meer standaard. Gebruik gestandaardiseerd tot 1 e regel wat, 2e regel waar 3e regel

details.
Verder veel gebruik gemaakt van 2 page methode dwz twee berichten afwisselend tonen. In dat geval
is 2e bericht opgebouwd als: wat, wat te doen ( 2 regels).
Geen eenvormigheid wat betreft gebruik van borden als er geen verkeersinformatie is om te tonen.
Oostkust heeft altijd wel een bericht, westkust heeft blank als default.
Phil Masters. MOT Toronto/Ontario. Gebruik van CCTV
In Toronto 104 stuks. Voor studie doeleinden worden single frames bewaard voor analyse later. Blijkt
zeer nuttig voor studie van organisatie van incident management. Aardig statement, voor
verkeersmanagement moeten de camera's niet zo nauwkeurig zijn dat de nummerborden gelezen
kunnen worden. Eenmaal vastgelegde tapes kunnen door de media worden gebruikt maar voorwaarden
daarvoor zijn erg strikt wat betreft persoonlijke informatie. Tapes zijn door MOT gescreend. Bij
overname live video zijn media verantwoordelijk voor wat wei of niet wordt overgenomen.
.. Progressive Insurance. IVI short t e r m , verzekeringen.
Verzekering heeft gezocht naar nuttige toepassing van ivi. Het blijkt dat het relevant is voor de risico's
om te weten waar de auto wordt gebruikt en hoe vaak. Dat leidde tot plan om te zien of gps gebruikt
zou kunnen worden. Verder toegevoegd diefstal beveiliging gekoppeld aan gps. Gestolen auto's zijn bij
georganiseerde misdaad binnen 8 uur verborgen in container voor verscheping. Statistiek liet zien dat
verdeling van aantal kilometers gereden per dag en kans op ongeval sterke correlatie hebben. Maar als
gekeken wordt naar de ernst blijkt dat ongevallen direct na middernacht 6-9 maal zo kostbaar zijn als
rest waarbij weekday 9 maal en werkdagnacht 6x zo duur is. Reden om differentiatie te kunnen maken
naar tijd van de dag waarop auto wordt gebruikt.
In Houston voor het eerst deze differentiatie ingevoerd op grond van tijd van de dag, gebied waar ze
reden en tijdsduur in dat gebied. Deze aspecten komen terug in maandelijkse rekening. Info wordt
cellular overgestuurd. Hebben dit vooruit getest in focus groep. Zou kunnen leiden tot minder
ongevallen. En tot keuze van alternatieve routes.
Reden waarom dit niet algemeen is is dat deze technologie u gepatenteerd is, de technologie is nog niet
voldoende eenvoudig. Verwachten wel groter wordende publieke vraag. In overleg met Calspan nu
zoeken naar mogelijkheid om te meten hoe wordt gereden, om risky behaviour te kunnen ontdekken.
Deze methode zou de differentiatie naar leeftijd kunnen vervangen. Is gebaseerd op g-forces.
Kunnen nu verschil niet zien tussen winding road en weaving lanes niet meten, of verschil tussen
tailgating en stop and go.
Verwacht dat AICC tot discount leidt. Evenals ACN.
On star en Rescu leiden tot premiereductie voornamelijk omdat ze als anti-theft device worden gezien.
Vraag van JPO of samovar type instrumentatie gebruikt wordt. Antw: zijn zich bewust van
ontwikkeling, belangrijkste sleutelfiguur is Calspan. Probleem is dat sommige auto's nu al in het geheim
zijn uitgerust met deze apparatuur en alleen door de fabrikant wordt gebruikt.
Brian Frederick Robotic Systems technology. D O D phase 3 program
Uitgebreid programma voor oefenmateriaal voor militairen. Robotvoertuig bruikbaar voor vrijwel niet
getrainde troops. Moet 40 mph op weg kunnen rijden. Moet mee kunnen rijden in militair platoon. Van
te voren route programmeeren ingrijpen en-route mogelijk. Interne kaarten etc 20 cm nauwkeurig grid.
Moet human sized targets op 2km afstand kunnen ontdekken. Simulatieprogramma's vrijwel afgerond.
Oplevering in 2001. JPL en CMU major players. Verschil t.o.v. bestaande vooral in 3x hogere snelheid.
GPS voor navigatie. Absolute positie nauwkeurigheid 7.5 meter. Gebruiken Y code differential gps niet
Road following gebaseerd op template matching. omdat referentie systemen op battlefield niet altijd
haalbaar zijn. Daarom wide area gps enhancement met 4 meter nauwkeurigheid van Smith Industries.
Obstacle detectie algemeen 45 feet, potholes 11 feet. Detectieapparatuur hiervoor Ladar (werkt tussen
1 en 50 meter), foliage-penetration radar, 77ghz radar (200m afstand voor detectie 5m2 object, ir night
time sensor stereo, color stereo video, ir stereo, pulnix monochrome camera. Aardig is het gebruik van
vertical pole processing om route te kunnen volgen. Eis is dat bij volgen van voertuig exact de route van
voorganger wordt gevolgd.
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Opvallend was dat geplande presentatie over visie van de auto-industrie over near future
implementation van ivi niet door ging. BMW, GM, Ford, Toyota en Honda wilden geen van allen iets
prijsgeven.

Deployment of the National Architecture.
In aanwezigheid van Ben Eijbergen van de NL ambassade gesprek gehad met Lee Simmons + 2 man
van JPO en 1 van ITSA.. JPO steunt onze vraag om de 2 daagse cursus in architectuur in Rotterdam te
geven. Voorkeur week is week 8, zonodig later maar niet later dan week 12. Zij zullen kijken welke
instructeurs in het schema passen en rekening houden met onze voorkeur. Wij staan voor reis en
verblijfkosten. Zij hebben aangeboden de kosten van arbeidsuren te betalen. N.B. vrijwel alle
instructeurs zijn door USDOT gecontracteerde consultants. Ben stuurt een brief naar King Gee hoofd
international affairs. Ik had die al kort voorbereid. Wij zullen duidelijk moeten maken dat deze overzee
cursus niet voor herhaling vatbaar is. We zullen enkele mensen van Karen uit moeten nodigen. Reken
op 20 deelnemers. Zij sturen ons a.s.a.p. de eisen aan lesapparatuur op. De sfeer was bijzonder goed.

Gerdien - National Architecture.
Enkele gesprekken gehad met JPO medewerkers (Dan Berler, Shelly Row) als follow up van uitwisseling
van informatie van Gerdien project met John McGowan. Het inzicht komt er steeds sterker dat Het
Gerdien referentie model een dimensie toevoegt aan hun aanpak. En dat die dimensie zeer veel
bijdraagt aan een beter inzicht. De JPO vraagt (volgens TEA21 wet) om conformance met de nationale
architectuur. Zij worstelen met de invulling van dit begrip. Het Gerdien referentie model kan m.i. een
goed hulpmiddel zijn voor hen. Ontdekte in Nassif building wandelgangen dat men enthousiast over de
skyscrapers versie sprak.
Terugreis Vh uur wachten bij inchecken, armoe kleine ruimte in vliegtuig om te zitten zodat je niet
kon slapen en een dag van je (2e) weekend verloren is, 2 uur vertraging bij aankomst.
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Verslag van enkele bijeenkomsten tijdens de
78e jaarvergadering van de TRANSPORTATION RESEARCH BOARD
Washington DC, 10-14 januari 1999

hieronder geef ik een verslag van enkele door mij bijgewoonde zittingen en commissievergaderingen; ik
heb alleen een verslag gemaakt van bijeenkomsten waar voor zover mij bekend geen ambtenaren van
Verkeer en Waterstaat aanwezig waren; nadere inlichtingen en uitgedeelde documenten zijn bij mij
verkrijgbaar (p/a Koninginnegracht 19 of E-mail aad.ruhl@dgg.minvenw.nl).

Commitee on Strategie Management (A1A07)
Na de gebruikelijke punten betreffende het functioneren van het Committee, waarbij
o.a. gevraagd werd om bijdragen voor de Nieuwsbrief in de vorm van korte artikelen,
stonden enkele presentaties op het programma. Het interessants hiervan, zeker tegen
de achtergrond van de werkzaamheden in Nederland voor het Nationale Verkeers- en
Vervoer Plan, was een presentatie van Dani Brzenzinska van het Federal Department
of Transportation.
DoT bestaat nu 30 jaar, en dat was voor Secretary Slater aanleiding een plan te laten
ontwikkelen voor de komende 30 jaar. De presentatie ging in op het proces voor
strategische planning en op de scenario-ontwikkeling. De doelstellingen van het
beleid worden vooropgesteld, en daarbij worden scenario's ontwikkeld. De Futures
Group is ingehuurd voor het identificeren van megatrends.
Uit 16 mogelijke combinaties van opties zullen 4 a 5 geselecteerd worden, die in de
komende zomer zullen worden neergelegd in scenario's voor de komende 30 jaar.
In een volgende presentatie stelde Stephen Lockwood (onder Bush bij Federal
Highways, nu consultant) dat het opvallend is hoeveel kennis er aanwezig is die nog
niet met anderen wordt gedeeld. Op zijn voorstel wordt besloten een Workshop voor
te bereiden samen met AASHTO.

Vervoereconomische analyses (zittingen 188, 225, 462 en 484)
In bovengenoemde en andere, niet bijgewoonde, zittingen werd aandacht besteed
economische analyse- en evaluatiemethoden. Het merendeel van de papers staat op
de CD-ROM, en mede daarom wordt hier volstaan met enkele hoofdpunten.
Kosten-baten-analyses en andere evaluaties maken gebruik va de uitkomsten van
prognosemodellen, en zijn daarmee onderhevig aan alle gebreken van deze modellen.
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Worden de interne kosten bij het keuzeproces inderdaad aan de marge
waargenomen, of zij ze vast? Hoe worden samengevoegde en gemeenschappelijke
kosten behandeld? De afgrenzing van een studiegebied kan de uitkomsten
beïnvloeden.
De regionale ontwikkeling die voortvloeit uit nieuwe infrastructuur gaat voor een
aanmerkelijk deel ten koste van de activiteiten elders.
De waardering van externe kosten blijft een moeilijk en slechts ten dele opgelost
punt.
Diverse papers besteedden aandacht aan de behandeling van 'induced demand'.

Intercity Passenger Rail (Committee A1E13 en sub-committees en zitting 249)

In de Commissie en subcommissies kwamen de in de Verenigde Staten actuele
projecten voor hoge snelheidsverbindingen ter sprake, gevolgd door een speciale
presentatie over de kansen van Intercity Passenger Rail in het volgende millennium.
Relaties met de luchtvaart kwamen aan de orde, zowel wat betreft het voor- en
natransport naar de luchthavens als in de vorm van maatschappelijke baten bij
overgang van vervoer naar de trein.
In de zitting kwam de financiering van het HST-project in Florida (FOX genaamd) ter
sprake, waarbij een ongeveer gelijke verdeling over drie bronnen is voorzien:
- leningen ten laste van de exploitatie-opbrengst,
- Staatsobligaties,
- Federale fondsen, mogelijk gemaakt door TEA-21.
Vooral de eerste jaren zullen zeer moeilijk zijn, omdat de verwachte vervoeromvang
pas geleidelijk wordt bereikt. Met lokale groeperingen vindt nog overleg plaats over
stations en ruimtelijke plannen.
Dan Brand van Charles River Associates gaf een presentatie over tijdwaarden, waarbij
de interessantste mededeling was: de tijdwaarden verschillen naar gelang van de in de
uitgangssituatie gekozen vervoerwijze: voor luchtreizigers in zakelijk verkeer is de
gevonden tijd waarde iets hoger, in niet-zakelijk iets lager dan het inkomen. Voor
autoreizigers is de tijd waarde duidelijk lager, en deze neemt af naar mate de
reisafstand groter wordt. Er is geen correlatie tussen inkomen en tijdwaarde:
toevoeging van het inkomen in het model voegt niets aan de verklaring toe.

Transportation Capacity Issues, Part I: Freight (244)

Als eerste presentatie in deze zitting, die slechts gedurende zeer korte tijd werd
bijgewoond, gaf een medewerkster van de Surface Transportation Board een
presentatie over de invloed van de vrije toegang tot het spoorwegnet op
capaciteitsproblemen, en de mate waarin de uitbreiding van infrastructuur zou
worden gestimuleerd, dan wel juist worden afgeremd,
[de zitting is op band opgenomen].

Information Services Committee (B002)

Deze commissie dient als klankbord voor de Transport Research Information Services
(TRIS), de Amerikaanse pendant van TRANSDOC en de International Road Research
Documentation. TRIS omvat, evenals TRANSDOC, een literatuurdocumentatie en een
overzicht en die van de Staten bestreken. De literatuurdocumentatie van de drie
systemen staat op een commercieel uitgegeven CD-ROM, die ook door BIDOC van
V&W wordt gebruikt.
De besproken onderwerpen zijn hieronder opgesomd. Voor de meeste zijn nota's
beschikbaar.
ONE-STOP SHOPPING FOR TRANSPORTATION INFORMATION: op de vorige
jaarvergadering van TRB is een speciale bijeenkomst aan dit onderwerp gewijd. Het
verslag daarvan (beschikbaar) is besproken. Mede als resultaat hiervan werd tijdens
deze jaarvergadering een gemeenschappelijke verklaring afgelegd door het Bureau of
Transportation Statistics en TRB over de NATIONAL TRANSPORTATION LIBRARY.
TRIS OP HET WEB; men overweegt zo'n 150 sponsors en sustaining affiliates van TRB
met behulp van een wachtwoord de mogelijkheid te geven via Internet zelf TRIS te
raadplegen. Documenten in het publieke domein kunnen dan direct toegankelijk
worden gemaakt, van documenten onder copyright worden alleen de referenties
gegeven.
Een derde revisie van de THESAURUS is klaar. Volgend jaar zal er een nieuwe versie
komen, en bij het opstellen daarvan zullen ook de thesauri van TRANSDOC en IRRD
in aanmerking worden genomen.
Het bestand RESEARCH IN PROGRESS omvat slechts ca. 3000 records, tegen 50.000
voor het totaal (incl. literatuur). Het geeft echter veel werk, omdat de gegevens
binnenkomen op formulieren, die vervolgens bij TRB moeten worden ingevoerd in het
elektronische systeem. Men wil nu de invoer via diskettes laten gaan, zoals bij het
overeenkomstige systeem van de CEMT als sinds jaar en dag geschiedt.
Tot dusver wordt alleen onderzoek van of voor federale overheid en Staten
opgenomen, maar men wil ook de beide Cooperative Research Programs en
Canadees onderzoek opnemen.

20 januari 1999
Aad Rühl
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•

Algemeen

De jaarlijkse bijeenkomst van de TRB is een hele massale happening (ca. 8000 deelnemers, 484 sessies,
1900 papers, 200 committee meetings, 21 workshops en een beurs).
De onderwerpen op het congres zijn zeer divers (TRB heeft vrijwel voor elk denkbaar onderwerp een
committee opgericht). Ik zal me in dit verslag echter beperken tot een korte bespreking van de
bijgewoonde sessies welke relevant zijn voor de KC's. Dit verslag is met opzet beknopt gehouden om
een algemene indruk te geven en dus verre van compleet. Voor andere sessies/onderwerpen verwijs ik
naar het binnenkort te verschijnen AVV-verslag. Inhoudelijk geïnteresseerden verwijs ik naar de cd-rom
met de papers (bij mij verkrijgbaar en binnenkort in te zien op het AVV-netwerk).
Over het algemeen bleek het congres inhoudelijk van behoorlijk niveau, hoewel er weinig échte
nieuwtjes te bespeuren waren.
•

Sessies/onderwerpen

Modellen
Microscopische modellen
In deze sessie kwamen diverse micromodellen aan bod. De car-following algoritmen van de
(veel in de US gebruikte) modellen NETSIM, INTRAS (meteen vergelijkbaar algoritme als
FOSIM), FRESIM, CARSIM en INTELSIM werden onderling vergeleken en gekalibreerd met
een (zeer beperkte) set meetgegevens. Verder werd o.a. ingegaan op de nieuwe
verkeersgenerator van ADSSIM (wordt binnenkort geïmplementeerd in FOSIM en MIXIC) en
een voorbeeld van de toepassing van het principe van cellular automata bij
voetgangersstromen (voor een aardige indruk van de werking zie: www.ulster.net/~vjblue).
Kalibratie, validatie en toepassing van verkeerssimulatiemodellen
In deze sessie werden een aantal modellen (INTEGRATION, TSIS/CORSIM, WATSIM)
onderling vergeleken. Daarnaast werden meetmethoden aangedragen om modellen te
kalibreren (trajectoriën samenstellen d.m.v. een met GPS uitgerust voertuig of d.m.v.
automatische beeldverwerking van digitale video-opnamen).
(Real-time ) dynamische toedelingsmodellen en netwerkontwerp
'DTA-models' kwamen uitgebreid aan bod in twee sessies. Met name werd aandacht
besteed aan de real-time toepassing in netwerken, waarbij gekeken werd naar diverse
control strategieën in geval van een incident. Hierbij werden o.a. de modellen DYNAMIT en
DYNASMART behandeld.
Bestuurdersrespons op 'real-time traffic control'
Van diverse maatregelen (o.a. VMS aangestuurd dooreen weerstation, DRIPS) werd verslag
gedaan van de waargenomen verandering in bestuurdersgedrag (snelheidsaanpassing,
wijziging routes e.d.). Ook werd ingegaan op low-cost animatiepakketten om het
wegontwerp te visualiseren en evalueren.
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Congested-flow models and kinetic theories

In deze sessie vooral aandacht voor de modellering van het verschijnsel congestie, in het
bijzonder de data-analyse voor bepaalde symptomen van congestie zoals schokgolven. Voer
voor discussie.
Ontwikkelingen in voorspellingsmodellen / dynamische netwerkmodellering
Er werd verslag gedaan van de ontwikkeling van een nieuwe on-line toepasbare
reistijdvoorspeller. Op basis van snelheidsmetingen met 25 detectors over 18 km bleek een
redelijk betrouwbare korte termijn (5 min.) voorspelling mogelijk. Verder o.a. ook
ontwikkelingen op het gebied van het schatten van HB-matrices met behulp van de
modellen THE (The Highway Emulator) en LP (Linear Programming model). Ook enkele
bijdragen over het modelleren van vertrektijdstip- en routekeuze.
Verkeersafwikkeling autosnelwegen
Evaluatie van het autosnelwegennet
Deze sessie ging o.a. over incident management en de bijdrage van simulatie bij het
evalueren van IM-maatregelen. Simulatie (in dit geval met het microscopische
simulatiemodel MITSIM) bleek een nuttig instrument om diverse maatregelen op hun
effectiviteit te kunnen beoordelen. Problemen hierbij waren de integratie en coördinatie van
de maatregelen in het netwerk. Daarnaast werd geconcludeerd dat het kunnen voorspellen
van het toekomstige verkeersaanbod een voorwaarde is voor geven van goede routeadviezen aan de weggebruikers. Ook was er een item over de inzet van mobiele TDI's met
videowaarneming, waarbij draadloze communicatie toegepast werd met de centrale.
Snelheidsgeboden en -beïnvloeding
Hierbij o.a. aandacht voor de invloed van een verhoging (!) van de maximum snelheid, het
project MASTER (Managing Speeds of Traffic on European Roads) en bijvoorbeeld
snelheidsverlaging in tunnels door middel van optische effecten (strepen/patronen op de
tunnelwand).
Meettechnieken
Een aantal onderwerpen in deze sessie, o.a. een in een simulatieomgeving (CORSIM) getest
algoritme voor gecoördineerde toeritdosering (MILOS) en het detecteren van congestie
(met loops of video).
Capaciteitsanalyses
Hierbij werd o.a. een blik gegund in de toekomstige Highway Capacity Manual, waar meer
aandacht wordt besteed aan de inzet van simulatiemodellen (waaronder FLEXSYT). Verder
een verslag van enkele capaciteitsmetingen en een variant van het wachttijdenmodel.
Werk in uitvoering

Aandacht in deze sessie voor het berekenen van filekosten (model QUEWZ),
capaciteitsmetingen en ongevallen.
Kunstmatige intelligentie
'Onzekerheid' bij ITS
Enkele toepassingen komen aan bod: het modelleren van het bestuurdersgedrag (de
bestuurder als 'agent') in een microscopisch simulatiemodel (AASIM), een fuzzy incident
detectie algoritme en het omgaan met onzekerheden bij het verzamelen van meetgegevens
(bijvoorbeeld het missen van data door lusuitval).
Neurale netwerken en andere KI toepassingen

Een voorbeeld van een succesvolle toepassing van neurale netwerken bij het voorspellen van
verkeersstromen (met name veranderingen worden snel opgepikt, wel veel data nodig om te
trainen), evaluatie van zoekalgoritmes voor het berekenen van 'optimal splitting rates' (beste
techniek: simulated annealing), het vaststellen van het bestuurdersgedrag in een stedelijk
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netwerk op basis van GPS data, een fuzzy VRI-controller en aanbevelingen voor het
toepassen van micro-GA (starten met een kleine beginpopulatie).
VRI's
Nieuwe benaderingen bij het regelen van verkeer

In dit verband moest 'nieuw' niet al te letterlijk opgevat worden gezien de verhandeling over
TRAFCOD. Noemenswaardig is wel de vergelijking tussen een aantal modellen (SIDRA,
SIGNAL94, TRANSYT-7F, EVIPAS en de HCM regressie methode), waarbij SIDRA als beste
uit de bus kwam.
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VERSLAG TRB 1999
JACQUES SISTERMANS

ALGEMEEN
Vanuit mijn positie bij KO heb ik mij niet verdiept in een speciaal onderwerp. Ik ben naar TRB gegaan
met de bedoeling om mij zo breed mogelijk te oriënteren en ook om de nodige contacten op te doen.
Dus: sfeer proeven en een zo breed mogelijke keuze van sessies en committeevergaderingen.
In het algemeen viel de kwaliteit van de presentaties mij tegen. Naast sessies waar onderzoeksresultaten
centraal stonden, heb ik ook enkele sessies meegemaakt, waarin verslag gedaan werd van de aanpak
van onderzoek. Op zich zijn dat heel leerzame verhalen, maar het blijkt moeilijk de leermomenten
helder over te brengen.
Een van de doelstellingen van mijn bezoek aan het congres was om de overeenkomst met Volpe een
nieuwe impuls te geven. Daartoe was op de vrijdag na TRB een bijeenkomst belegd in Boston. Helaas
speelde het slechte weer mij parten en heb ik van donderdagavond tot vrijdagavond vast gezeten op
het vliegveld van Washington. Ik heb het moeten doen met de gesprekken, die ik tijdens TRB heb
gehad met Bill Lyons. Ik heb daar een goed gevoel aan over gehouden. Iemand echt zien geeft toch
meerwaarde boven communiceren per e-mail. Via dat medium worden de contacten verder
aangehaald. We proberen te komen tot een aangepast werkprogramma voor 1999.
Tijdens mijn verblijf in Washington heeft Bill Lyons gesprekken gearrangeerd met Bill Denning van
The World Bank en met Fenton Carey van DOT. Max Klok en ik zijn daar samen bij geweest.
Bill Denning is knowledge managent coördinator op het gebied van verkeer en vervoer. Dat is een
nieuwe functie die samenhangt met een recente koerswijziging van de The World Bank. Het is en blijft
een echte bank, maar het nieuwe credo is, dat naast leningen met een looptijd van maximaal vijf jaar
ook kennis van belang is voor de ontwikkeling van landen. The World bank wil ook voorzien in die
kennis. 20% van de interne kosten van The World Bank is gereserveerd voor research (in eigen beheer).
Bill Denning omschreef zijn functie als het expliciet maken van 'tacit knowledge'. Daar zijn we bij AVV
ook mee bezig. Wat het contact met Denning precies op zal gaan leveren is nog niet duidelijk, maar
vooralsnog ben ik van mening, dat het een goede zaak is om te proberen van eikaars netwerken en
kennis gebruik te maken.
Opmerkelijk is, dat Bill Lyons niet bekend was met kennismanagement. Ook bij de voorbereiding per email had hij al te kennen gegeven, dat kennismanagement voor hem -en heel Volpe- iets geheel nieuws
was. Bij Volpe wordt kennisontwikkeling en -beheer niet structureel aangepakt.
Na het bezoek aan The World Bank zijn we doorgegaan naar DOT, waar Fenton Carey de hoogste
ambtenaar is in de kennislijn. Carey is geïnteresseerd in wat er in Europa gebeurt. Hij onderhoudt ook
contacten met Blonk. Hij was geïnteresseerd in de overeenkomst van Volpe met AVV, maar was daarbij
kritisch bij de vraag wat beide partijen ermee zouden moeten willen bereiken. Zelf bleek hij met name
belangstelling te hebben voor wat AVV doet op het gebied van capaciteitsbenutting. Bill Lyons stuurt
nadrukkelijk aan op zijn participatie bij een voor Richard John en hem te organiseren bezoek aan AVV
dit voorjaar. Carey gaf aan een voorkeur te hebben voor combinatie van een bezoek aan AVV met een
voor de zomer geplande reis naar Berlijn.

WELCOMING SESSION
Om in de stemming te komen ben ik zondagmiddag begonnen met de welcoming session, speciaal
voor hen die het congres voor de eerste keer bezochten. Het bleek vooral een verhaal over wat TRB is
en doet. Voor wat betreft het congres heb ik niets gehoord, wat niet in het boek stond.
Bij het verhaal over de Board zelf trof mij enige gelijkenis met 'ons' KCVV. De Board werd
gepresenteerd als een samenwerkingsverband tussen overheid, wetenschappelijke wereld en
bedrijfsleven. Het lijkt er op, dat de samenwerking toch vooral van de overheid komt, die voor 93%van
de inkomsten zorgt. En dat in de USA!

43 Heavy Truck Safety Part 1
Naast een aantal dooddoeners (o.a. kans op technische gebreken neemt toe met de ouderdom van het
voertuig) was de presentatie over SAFESTAT inspirerend. Met SAFESTAT wordt aan vervoerders een
risicoscore toegekend op basis van data over ongevallen, chauffeurs, voertuigen en bedrijfs-
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veiligheidsbeleid. In de praktijk blijken voertuigen van vervoerders met een hoge risicoscore boven
gemiddeld betrokken bij ongevallen.

85 Transportation Research and Education: A 50-Year Perspective
Onbegrijpelijk dat onder zo'n naam een zaal wordt getracteerd op niet meer dan een terugblik op de
grondleggers van de faculteit verkeer en vervoer in Berkeley die vijftig jaar bestaat.

96 Limits to Transportation Growth: Can We Set and Achieve Targets?
Een goed verhaal over een onderzoek, naar de beleving van reizen. De conclusie dat reizigers eerder in
reistijd dan in mijlen denken ondervond veel weerstand in de zaal. Kennelijk is deze conclusie voor de
VS een (te) nieuw denkbeeld.
Ook in het autogerichte Amerika blijkt er een (kleine) lobby voor het openbaar vervoer te zijn, die
profilering van OV en benutting van de mogelijkheden ruimtelijke ordening positiever acht dan het
alleen maar vaststellen van streefdoelen om de tendens van het toenemende aantal mijlen per voertuig
terug te keren.

134 Statewide Multimodel Planning, Part 2 en
187 Transit and Land Use Issues
Sessies vol succesverhalen. De successen werden breed uitgemeten. Wat er gedaan was om dat te
bewerkstelligen bleef vaag. In het gunstigste geval werd een globaal antwoord gegeven. Mij is de
indruk gebleven, dat er een aantal (toevallige?) successen is gekozen om het belang van ruimtelijke
ordening te illustreren voor diverse doeleinden, waaronder draagvlak voor verkeersmaatregelen en
bevordering van het openbaar vervoer.

A1B09 Committee on Ports and Channels
Het bijwonen van een committeevergadering is mij gepresenteerd als een aanrader. Binnen het
programma was de vergadering van deze committeevergadering voor mij de mogelijkheid om ook iets
maritiems te doen. Behalve de notie, dat militair transport in de VS tot voor kort vooral maritiem
transport was en een verwijzing naar het betreffende subcommittee was de vergadering voor mij als
buitenstaander geen succes. Veel geneuzel over procedurele zaken.

219 Anti-Crime/Counter-Smuggling Measures in Ports
In de vergadering van het Committee on Ports and Channels was mij verteld, dat ik in deze bijeenkomst
contact kon leggen met de voorzitter en leden van het Subcommittee on Militairy Transportation.
Interessant vanwege een AO project van Richard Savenije in combinatie met een contact dat hij heeft
gehad met Defensie.
Hoewel ik de sessie niet vanwege de inhoud had geselecteerd, was deze toch interessant. Het bleek mij,
dat er in de VS veel kennis is over het bestaan en de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de
transportsector. Deze 'cargo-crime' is niet te verwarren met terrorisme of piraterij en is in de VS een
ernstige bedreiging voor de rendementen in de sector. Naar mijn weten is dit een witte vlek bij AVV (en
DGGI).

Transportation and Technological Innovation
Als 'special event' een gedreven en gelikte rede van de 'Secretary of the U.S. Department of
Transportation'. Rodney Slater zette transport neer als de 'all American dream'. Transport is van belang
geweest voor de ontwikkeling van de maatschappij tot nu toe en zal dat ook in de toekomst zijn. Dan is
er wel innovatie nodig. Daarvoor zijn mensen nodig die 'weten wat kan', die visie hebben. Mensen die
'weten wat niet kan' zijn een ramp, omdat zij het innovatieproces verlammen. Slater verwacht veel van
ITS. Onder andere om de kosten van de infrastructuur te kunnen verlagen.

256 Innovative Finance: New Opportunities and Approaches
Ik verwachte in deze sessie nieuwe ideeën op te doen voor PPS. Die heb ik niet gekregen. Wel trek ik
de conclusie, dat het in de VS net als bij ons moeilijk is om private partijen tot medefinanciering te
bewegen. Het innovatieve dat ik heb beluisterd betrof vooral het vermogen om zoveel mogelijk
overheden en potjes te mobiliseren.
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A1D02(1), A1C0K2) en A1C06(2) Joint Subcommitee on Sustainability
Bill Lyons is betrokken bij de oprichting van dit Subcommittee. Hij had mij gevraagd mee gaan. In de VS
en ook binnen TRB zijn er een aantal activiteiten om sustainability te promoten. Dat blijkt moeilijk
genoeg. In de vergadering bijvoorbeeld kwam er iemand van TRB vertellen, dat het subcommitttee
geen subcommittee meer was. De Board van TRB had besloten , dat volstaan moet worden met de
status van taskgroup. Een taskgroup stelt hogere eisen wat betreft kwaliteit en kwantiteit van de leden.
Als taskgroup is het moeilijker opereren binnen TRB dan als subcommittee.

342 Urban Freight Transportation Studies in the United States
Een van de betere sessies met enkele duidelijke 'lessons learned': 'maak modellen niet te ingewikkeld'
en 'kennis van voertuigstromen leidt niet zonder meer voertuigroutes'.

390 Transportation Planning and Public Participation
Public participation bleek een echte 'container'. Het was van elk wat wils. Naast een presentatie van
Nederveen (TUD) over de acceptatie van verkeersmaatregelen in Haarlem was er o.a. een wiskundig
model dat de reactie van de burger in een bepaalde situatie voorspelt (?!?). Ook werd de betrokkenheid
van de burgerij bij de renovatie van de Woodrow Wilson Bridge tussen Washington en Maryland als
een succes-story gepresenteerd. De betrokkenheid werd toegeschreven aan de (bijzondere)
samenstelling van de bevolking: hoog opgeleide en bij politiek bestuur en ministeries betrokken. Dat
schijn kan bedriegen hoorde ik na de presentatie in de wandelgangen. Er staan grote economische en
financiële belangen op het spel: de grondprijzen in Maryland zijn veel lager dan in Washington. De
omvang van de betrokkenheid is dan misschien wel een succes, maar diezelfde participatie heeft de
renovatie van de brug inmiddels al wel jaren vertraagd

453 Airport Landside Issues.
Presentaties van onderzoek, dat sterk gericht is op de verkeersafwikkeling op de luchthavens zelf. De
eigenlijk enige bevinding met betrekking tot de ontsluiting van de een luchthaven was, dat een goede
en comfortabele railverbinding de modal split kan beïnvloeden.

-0-00-00-0-
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Weergave van impressies en ervaringen tijdens het TRB-congres 10-14 januari 1999 te Washington DC.
Auteur: Rob Visser - Kennisplatform VERDI
Algemene opmerking:
Er zijn een paar zaken die onmiddellijk opvallen als men voet op Amerikaanse bodem zet. Zaken die ook
voortdurend een rol speelden in de beschouwingen en voordrachten tijdens de sessies gedurende het
congres.
• In de Verenigde Staten lijkt men over "oneindig" veel meer ruimte te beschikken dan in Europa en
Nederland in het bijzonder. De extra rijbanen voor uitsluitend het verkeer van en naar Dulles
International Airport is daarvan een voorbeeld.
• Alles lijkt groter te zijn, auto's, hamburgers, insekten maar ook het TRB-congres - bijna 2000
voordrachten in bijna 500 sessies over goed vier dagen met in totaal 8.000 deelnemers.
• Alles maar dan ook werkelijk alles wordt bekeken vanuit een commercieel oogpunt, rendement is
het enige wat telt. Voorbeeld: Voor elke dienst moet worden betaald, een station aan een
railverbinding wordt niet beoordeeld op aantal reizigers, maar op het totaal van commerciële
uitbating.
De invloed van bovengenoemde zaken komt men in alle aspecten van de maatschappij weer tegen.
De keuze van de door mij gevolgde sessies is ingegeven door de volgende overwegingen:
• Van belang uit het oogpunt van het terrein waarop Kennisplatform VERDI zich beweegt.
• Van belang voor de persoonlijke kennis, met name terreinen waarbij ik betrokken zal raken in de
post Kennisplatform periode.
• Overwegingen van algemene blikverruiming op het totale vakgebied.
Sessie nr. 6: Travel behavior patterns of older adults.
De voordrachten van deze sessie spitsten zich toe op de rampspoed die in sociaal oogpunt voordoet
wanneer Amerikaanse bejaarden hun 'drivers-licence moet inleveren. Aan de orde kwam wat er op het
vlak van mobiliteit voor mogelijkheden blijven in de post-chauffeur periode.
Zeer sterk naar de Amerikaanse situatie gekleurde voordrachten.
Sessie nr. 42: Older person driving and mobility.

De eerste voordracht begon met de mededeling dat in de Verenigde Staten per jaar 40 a 41.000
verkeersdoden te betreuren zijn waarbij bij ca 17.000 alcohol in het geding is.
De algemene boodschap van de voordrachten was verder dat, met de toenemende vergrijzing tevens:
• ouderen tot op hogere leeftijd blijven doorrijden
• ouderen in aantal aanzienlijk toe nemen
• ouderen zullen meer miles per jaar gaan rijden dan thans
Dit leidt tot een toename van het aantal verkeersdoden door en met ouderen. Waarschijnlijk zal
daarmee ook het totale aantal verkeersdoden toenemen.
De vraag die zich hierbij opdringt is: Is hier door bijvoorbeeld de SWOV al eens iets aan gedaan
aangaande de Nederlandse situatie? Een dergelijke prognose lijkt op het eerste gezicht ook voor ons
land niet tot een optimistisch beeld te leiden.
Sessie nr. 94: Hot news on hot lanes
Beschrijvingen van een vijftal praktijk voorbeelden van vormen van tolheffing, rekeningrijden,
betaalstroken en carpoolprioriteit in de Verenigde Staten. Vellen vol getallen over tijdsbesparing in
relatie tot de tolprijs en reistijdwaardering. Meest opvallende voordracht in deze sessie was van David
Schumacher, San Diego, over een systeem van een over het etmaal voortdurend variërende toltarief
afhankelijk van het verkeersaanbod. Het toltarief varieert op extreme wijze van $ 0,15 in daluren tot $
4,00 in spitsperioden.
Sessie nr. 195: Traveler response to real-time traffic controle
Een viertal praktijk voorbeelden van beïnvloeding van het snelheidsgedrag van verkeersdeelnemers. Bij
drie voordrachten is sprake van real time reactie middels variërende mededelingen (bijv. DRIPS). De
laatste voordracht van Eric Meijer, University of Kansas betrof een toepassing van verfstrepen dwars
over de rijbaan met de bedoeling de automobilist de sensatie van een hoge snelheid te doen ervaren.
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Met name door de afstand tussen de dwarsstrepen te variëren claimt hij succes bij het terug brengen
van de gereden snelheden voor gevarenpunten als bijvoorbeeld bochten e.d.

Sessie nr. 232: Bicycling transportation and safety
Een viertal voordrachten over fietsverkeer in de Verenigde Staten en Canada meestal in relatie tot
verkeersveiligheid. De eerste voordracht spon breed uit over de veiligheid van fietsstroken in verf of
extra brede rijstroken waardoor ruimte voor fietsers wordt gecreëerd. Een vooral curieus verhaal omdat
het in de VS normaal wordt gevonden dat fietsstroken in verf aan beide zijden van de weg toch in 2
richtingen worden bereden. In de Canadese voordracht aangaande Toronto werd geconstateerd dat de
groei van fietsgebruik aanzienlijk is vooral sinds het begin van de 90-er jaren. Het dan echter net als in
ons land om studenten (geen geld) en jongeren (geen rijbewijs). De gemiddelde fietsafstand in Toronto
blijkt thans te liggen op 3 km.
Sessie nr. 240: Changing travel behavior and patterns of women.
De sessie had een sterk feministische sfeer aangewakkerd door een bijna agressief te noemen
voorzitster.
Conclusies van de verschillende voordrachten:
• Vrouwen zullen meer lange -meestal- zakenritten gaan maken.
• Vooral ook vrouwen tussen 55 en 75 jaar (kinderen uit huis/gescheiden of man dood) zullen meer
lange autoritten gaan maken.
• Vrouwen maken meer stops dan mannen op weg van werk naar huis
• Als vrouwen als gevolg van een carrière verder van huis gaan werken, nemen mannen een aantal
stops onderweg van werk naar huis over.
• Voor een echtpaar zonder kinderen is de tijdswaardering van een reis voor mannen en vrouwen
gelijk
• Voor een gezin met kinderen is de tijdswaardering van een reis voor vrouwen twee keer zo hoog als
die voor mannen is.
• Nogal wat vrouwen houden op met rijden als hun echtgenoot met pensioen gaat.
Uitsmijter van de voorzitster: "De meeste oude mannen zijn getrouwd. De meeste vrouwen die oud
worden zijn niet getrouwd.
Sessie nr. 288: Multi-hub transit systems: recent developments
De sessie begint met een juich-verhaal dat amper te volgen is als je New York niet kent. De volgende
voordracht is een even eindeloze beschrijving van een situatie, maar dan in Madison, Wisconsin. Het
derde verhaal geeft inzicht in het belang dat gesteld wordt in de commercieel/economische aspecten
van een op/overstapplaats. Het betreft een intermodaal vervoerscentrum voor de overstap tussen autospoor-lightrail-regiobus-lokale bus-airport bus en auto. Het vervoerscentrum is gelegen in een
voormalig industriegebied dat gerehabiliteerd wordt.
De laatste voordracht gaat vooral over waarnemingsprocedures, definities, e.d. bij reizigersonderzoek
op een dergelijk vervoerscentrum.
Sessie nr. 355: Shared-use vehicle systems and station cars
Deze sessie bevatte een vijftal geïnspireerde voordrachten over autodeel-projecten in de Verenigde
Staten en Frankrijk en Zwitserland. Over het algemeen nog kleine projecten maar met positieve
perspectieven. De afwezigheid van een bijdrage over wat op dit gebied in Nederland gebeurd is
eigenlijk beschamend.
Een Nederlandse bijdrage op het terrein van 'autodelen/autodate' mag volgend jaar op het TRBcongres gewoon niet ontbreken!
Sessie nr. 362: Road audits and safety reviews
De eerste bijdrage begint als een verkoopverhaal van software om ongevallen-annalyse te plegen. Het
gaat hier om een geneste-regressietechniek. De inleider heeft als slotopmerking: "Hoe meer verkeer,
hoe geringer de kans dat een ongeval is gebaseerd op toeval!
De volgende voordracht is een betoog om in kleine plaatsen iets aan veiligheid te doen. Voor de spreker
is een kleine plaats dan minder dan 400 inwoners. Het betoog is vooral gericht op het voorkomen dat
de verantwoordelijkheid van verkeersongevallen - dus hoge schadevergoedingen- bij de overheid
gelegd kan worden.
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Het derde verhaal wijst vooral op het belang van standaardisatie van rond wegontwerp e.d. opdat de
verkeersdeelnemer weet wat hem te wachten staat. Volgens de spreker stelt de beheerder van de weg:
"Roads built to standard are safe", maar reageert de politie: "Roads do not cause crashes, people do!".
De sessie wordt afgebroken door brandalarm.
Sessie nr. 410: Road pricing, part 2: international projects
In Hong Kong verwacht men van het road pricing project:
• 40% van de reizigers zal overstappen naar het openbaar vervoer
• Vanwege de extra inzet van dieselbussen zal dit niet tot minder luchtvervuiling leiden
• 10% van de reizigers verschuift het tijdstip van reizen
• De gemiddelde reissnelheid zal toenemen
• geluidshinder zal afnemen
De tweede voordracht van deze sessie gaat over de gevolgen van het privatiseren van het beheer van
wegen in Nieuw Zeeland.
Het derde verhaal ging over de private financiering en de regeling van de tol op de Express Toll Route
in Toronto. Een betoog doorspekt met informatie over tarieven en verkeerscijfers op de tolroute en de
alternatieve verbindingen.
Sessie nr. 454: Overview of urban maglev
Een sessie met verhalen over transport middels magneetvoertuigen. Volgens de verschillende verhalen
staan we thans op de drempel van de tijd waarin deze transport-techniek het breed zal worden

toegepast.
Opvallende aspecten in de verschillende betogen
• techniek is voor van alles toepasbaar personen-vracht-enz.
• geschikt hoge en lage snelheidsverplaatsingen
• Onderhoudskosten van de meeste systemen zijn laag
• tot ca 50 keer het gewicht van de magneten heffen is mogelijk
• Voor geval van spanningsval zijn er veilige en eenvoudige oplossingen
• Als aanlegkosten worden bedragen van $ 15 tot $20.000.000 per mile genoemd
Vraag voor mij is: Wat zijn de gezondheidsrisico's, nu EMP een discussiepunt is?
En onderwijl:
Begon de senaat van de Verenigde Staten van Amerika met de behandeling van de afzettingsprocedure
van Bill Clinton. Maar de TV-netwerken hadden intussen meer aandacht voor het afscheid van Michael
Jordan als prof-basketballer.
En buiten? Buiten regende het bij vriestemperaturen. Dus lag er een dikke laag ijs op de straten van
Washington.
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Ziehier een simpel verslag van een aantal door mij bijgewoonde sessies.
#8 Dealing with speeds and incidents
Zeer belangrijk onderwerp voor AVV. We lopen hier in Nederland tegen precies dezelfde problemen
aan (uiteraard) als in andere landen van Europa. Er is een Europees kader: het MASTER-framework, dat
aan de orde kwam in Recommendations for Speed Management on European roads. Deze zijn
opgesplitst in:
Policy recommendations:
• Harmonize speed limits across Europe
• European guidelines for speed management
• ISA
• Reduce and simplify European road hierarchy (based on road functions)
• Automated speed enforcement
• Limit highest possible speed of cars
Research recommendations:
• Further modeling of impact of speeds
• Network effects of speeds?
• Impacts of new measures and tools
• More uniform monetary valuation
• Standardization of speed data collection and reporting
Ondertussen is
'snelheden' een
relaties met de
ondergetekende
(BG).

er een AVV-platform rondom 'snelheden' in wording. Het ziet er naar uit dat
steeds centralere plaats zullen innemen in allerlei verkeersbeheersingsmaatregelen. De
verkeersveiligheid en het milieu zijn eveneens van blijvend belang. Meer info bij
(IB) of bij Hans Besseling, Ingrid Dimmers, Leo Schlösser (VM) en Gerrit Meulemans

#54 Looking at al Man ces
Luchtvaartsessie. Van belang voor achterliggende motieven en ontwikkelingen in privaat (?...in de VS
meer dan in de EU) openbaar vervoer. Allianties zijn naast "mergers' het meest voorkomende antwoord
op het probleem grow or die. De allianties zijn niet allen even succesvol. Als voorbeeld van een
succesvolle alliantie werd meerdere malen KLM-Northwest genoemd; zie echter de recente berichten
over KLM! Interessant waren met name de opmerkingen over counter-allianties die gevormd dienen te
worden door verschillende vakbonden en andere belanghebbenden; anders worden ze te zwak in het
het groeiende krachtenveld. Ook interessant was de efficiëntie-analyse van allianties, zowel
organisatorisch als qua infrastructuur (hubs versus line) en vloot.
#53 Wetland and Water Quality Issues at Airports
Meer een RO- dan een luchtvaartsessie. Veel vliegvelden worden aangelegd in wetland-gebieden.
Wetlands hebben echter een meervoudige functie waaronder:
• Sediment trapping
• Flood control
• Wildlife habitat
Dit geeft aanleiding tot meer problemen dan vaak wordt gedacht. De aanpak van de problemen die
voortkomen uit het aanleggen van vliegvelden in wetlands kan worden onderscheiden in
• Avoidance: don't!
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•
•

Minimization (voorbeeld monorail bij JFK, New York)
Mitigation: is it possible? (Reptacement of original ecosystem? Replacement by other ecosystem?)

Mitigation kent weer zijn eigen specifieke problemen: kan het on-site? Zo ja dan wordt het
waarschijnlijk weer beschermd natuurgebied! En daar zit de luchtvaart niet op te wachten, bovendien
trekt het vogels aan die de luchtvaart ernstig kunnen bemoeilijken. Dan off-site: problemen met flood
control, water quality, wildlife, fragmented plots. Creation of new wetlands kan vanwege de technische
moeilijkheid falen, hoewel men er beter in wordt. Onderhoud is dan vaak veel intensiever nodig dan
voorzien. Advies: mitigation banking. Laat een ecologische bank het licht zien, waar verschillende
instanties aandelen in moeten kopen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een vliegveld. De mitigation bank
bewaakt de ecologische integriteit van off-site mitigation voorstellen, en financiert deze wanneer
gekozen.
#91 Future changes facing transportation agencies and providers; long-term implications and
strategies.

Belangrijkste trends volgens de Futures Group:
• Literacy in women
• Population growth in urban areas and Third World
• Rapidly aging population in industrialized world -* labour shortages -> globalization ->
telecommuting
• Water shortages
• Declining food supplies
• Truth manipulations
#138 Enhancing Toll Revenues

Moeilijk hier een goed verslag van te geven. Portugees voorbeeldproject van schaduw-tol (shadow toll).
Private financiering van infrastructuur, waarbij de overheid per passerend voertuig een tol betaalt. Als
grootste zorg wordt genoemd de verminderde mogelijkheid om nog aan verkeersbeheersing te doen.
Daarnaast een raamwerk voor een kosten-baten analyse van ETC (electronic toll collection). Verrassend
vanwege de beperkte blik; anderzijds de interessante opmerking dat niet alleen de kosten en baten sec
belangrijk zijn, maar ook de manier waarop die over de betrokken partijen verdeeld worden. Tenslotte
de travel demand forecast-problematiek. Vanwege het tol heffen is de value of time (VOT) zeer
belangrijk om tot optimale tolinkomsten te komen. Men beweert dat simple modeling goed werkt (in
ieder geval achteraf...), en reageert glazig op de opmerking dat VOT verschillend is voor verschillende
typen situaties (zie ook #225).
#183 Setting the pace in Accessibility and Mobility for the 2 1 s l century

Verrassing, accessibility betekent hier: toegankelijkheid van het verkeerssysteem voor iedereen.
Basisprincipes om zoveel mogelijk mensen aan het verkeer deel te kunnen laten nemen:
• enable not disable
• include not exclude
• integrate not segregate
• consult not alienate
Conclusie dat gezien de verdergaande vergrijzing de volgende vijf jaar een ontwikkeling moeten geven
van affordable vehicle conversions, alternative transport for elderly unable to drive, ITS-R&D w.r.t.
accessibility.
#185 Who's doing what in the world of Vehicle-Highway Automation
United Kingdom perspective vooral gebaseerd op capaciteitsoverwegingen, men kent een grotere
headway tussen voertuigen dan in de rest van Europa. Men voelt veel voor cooperative following and
merging (CFM) oplossingen, maar schat daarbij het volgende in:
• Slow development of autonomous systems
• Very long time scale for cooperative implementations
• Rapid deployment of conventional ATT (variable speed limits, in-vehicle speed advice/limits:
enforcement)
Japan: werkt aan advanced cruise-assisted highway systems. Volgens het in 1993 geformuleerde
evolutionaire
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model i -» c -» a. Waarbij i staat voor information collection (some support), c staat voor control (full
support of i, some support of control) en a tenslotte voor volledige automatisering van de rijtaak. De
twee bekende hoofddoelen:
1. Verkeersveiligheid (9500 verkeersdoden per jaar in Japan, net als in Nl een veel grotere
maatschappelijke schadepost dan de congestie): 50% is i, 30% is c, 20% is external (drunk driving
etc.)
2. Environment and efficiency (lees capaciteit en zuinig/stil rijden)
Een combinatie van AHS (automated highway system) en SSVS (super smart vehicle system) heeft de
toekomst. Voorbeeld van applicaties in de i-fase: collision warning in bends om inhaalgedrag te
beinvloeden. ETC (electronic toll collection) wordt in 1999 operationeel. Zie ook sessie #265!
Overige landen: Job Klijnhout gaf een aansprekend overzicht, dus neem contact op met Job als je meer
wilt weten.
#225 Issues in Transportation Economie Analysis

Leuke sessie! Niet-economen op het economische oorlogspad worden in het slotpraatje 'de oren
gewassen' door 'the only real economist' die een sheet vol met niet terzake doende dubbele integralen
laat zien alleen om aan te tonen dat hij meer verstand heeft dan de rest ! Prachtig om mee te maken.
Waar draaide het om? Een aantal 'wegbeheerders' durfden het aan om vraagtekens te plaatsen bij
gangbare economische praktijken. Bijvoorbeeld: kijk eens verder dan de federale grenzen (of de
nationale?!) bij kostenbaten analyses. Maar ook: de economische analyses verklaren vaak het vertoonde
gedrag onvoldoende vanwege het gat tussen waargenomen en reële kosten en baten. Er zit dus een
knowledge gap tussen theoretical willingness to pay en de practical willingness to pay. De surveys zijn
vaak onbetrouwbaar (zie ook onze CBS problematiek) vanwege te hoge attitude-based prediction en te
hoog vertrouwen in self-ability: het vermogen van de respondent om — in een gegeven situatie — een
antwoord te geven met genoeg gedragsvoorspellende waarde.
Om nog maar te zwijgen over de economie time utility analysis. Veel van de voorgespiegelde
kosten/baten (vaak 75% of meer) komen uit de tijdwinsten/verliezen, in een procédé als volgt:
1. Tijdwinsten meten/schatten
2. Aggregeren
3. Monetaire evaluatie: maar HOE?
Besef dat onze 'eigen' filekosten (berekend door AVV) hier ook ergens onder vallen. En volgens de Wet van BREVER geldt dat
we als maatschappij helemaal geen reistijdverliezen hebben, want we spenderen al tientallen jaren ongeveer 1,1 uur per dag aan
reizen, dus hoezo filekosten anders dan die van het goederenvervoer (en zelfs die)? De gerechtigde vraag is dan toch: waar
komen die 1,5 miljard per jaar vandaan?

Eerste conclusie van deze spreker (Svere Strand, Institute of Transportation Economics, Sweden) was dat
forecasting the future meestal neerkomt op forecasting the past. Hij betrok hierin de prijselasticiteiten,
die volgens hem aan veranderingen onderhevig kunnen zijn en zeer verschillend per type situatie.
Slotvraag: is transportation research a colossus built on clay?
Tenslotte de echte econoom over assessing economie value of the transportation network. Ook heel
interessant. Na de dubbele integralen gaf hij de andere sprekers in feite een beetje gelijk. Belangrijkste
conclusie van zijn verhaal: je infranetwerk is veel meer waard dan je denkt. Pas erg op met het
privatiseren/verkopen van wat voor soort infra dan ook, je krijgt er bijna altijd te weinig voor. De
waarde wordt voor een belangrijk deel bepaald door non-transportation issues. Wanneer je gaat
denken in termen van afschrijvingen en aandelen, wat op zich is aan te raden, knoop dan in je oren dat
er verschil is tussen wealth-based value en value-of-use en derived-demand-value. Daarnaast bracht hij
overtuigend in beeld hoe deze zaken doorwerken op allerlei beslissingen rondom infrastructuur.
#230 Linking Research to Strategie Mission

Over de rol van onderzoeks/adviesdiensten in road organizations. Opmerkingen:
• De onderzoeks/adviesdienst is de vreemde eend in de bijt van de road organization
• De onderzoeks/adviesdienst geeft vaak antwoorden die niemand wil horen
De onderzoeks/adviesdienst dient zich daarom te richten op R&D met echte relevantie voor de road
organization. Hierbij de volgende aangrijpingspunten:
• Look to the future (facilitate navigation of the uncertain future)
• Imagination is more important than knowledge
• Questions are more important than answers
• What does the road organization want when it grows up?
• Persistency w.r.t. innovation: if we always do what we always did we always get what we always
got
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Hierna nog een klassiek verhaal over de aflopende relatie research -> knowledge -> knowledge used in
development -> development -» development used. Moraal: meer bedrijfsmatig denken. Ontwikkel
kennis niet alleen voor de kennis, maar met een sterk oog op de bruikbaarheid / toepasbaarheid ervan
voor de hele organisatie. Tenslotte praktijkvoorbeelden.
• (no number) Transportation and Technological Innovation
Toespraak van drie kwartier(') door Rodney Slater, Secretary of the U.S. Department of Transportation.
Typische hotemetotentoespraak, vol flamboyante maar vage kreten opgelezen van papier en absoluut
niet inspirerend. Wat de meerwaarde van dergelijke toespraken is ontgaat mij volledig. Weglopen kan
gelukkig.
#262 European Union's Transport Research 1994-1998 — How it helps policy makers
Alleen bijgewoond het praatje over Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Uit beperkte
aantekeningen het volgende: legal/liability issues worden bekeken in het project? RESPONSE; AHSEA
en ADAS richten zich meer op benefits/deployment van ITS/AVG toepassingen. Problemen hierbij:
• projects most often are reduced to one application, synergy therefore not achieved
• stakeholders not (or not sufficiently) involved
• user needs are underemphasized
Men schetst een tijdpad van ACC -» Stop & Go -» Stop & Go++ -* Rural Road Driving Assistance -»
Urban Driving Assistance -> AVG. Om tegemoet te komen aan de bovenstaande problemen is er het
project? EUCAR van het Ve Kaderprogramma. New concepts of transportation are needed.
#265 International ITS activities
Interessante sessie. Twee overtuigende verhalen over Dedicated Short Range Communication (DSRC)
using Infrared. Voordelen van infrarood als technologie voor DSRC (boven microgolf):
1. Technically superior, eg. much higher information/communication speed, highly reliable
2. Twice to thrice cheaper (small, easy to mount and maintain)
3. No hazard for human health: active uplink possible.
Toepassingen: ETC (van contactless smart card tot multilane free flow), access control, parking systems,
TIC, Transit, Container Management, ... Verschillende uitvoeringsvormen van OBU's en contactless
smart cards toegesneden op de toepassing zijn mogelijk. Er zijn verschillende grote ETC-uitvoeringen
m.b.v. infrarood gerealiseerd (oa Maleisië, Brazilië) die allen in concurrentie met microgolf systemen zijn
beoordeeld. Een gesprek met Heinz Sodeikat van Siemens leert dat ook Siemens infrarood als DSRCmedium bij ETC had ontwikkeld, en dat het systeem een Duitse test voor ETC had gewonnen; bij
Siemens is de technologie inmiddels terzijde geschoven, ze doen mee met de test voor RekeningRijden
met microgolf, evenals de andere drie consortia.
Vooral interessant is de blik op de toekomst: wat voor informatie/communicatie behoeften gaan tussen
wegkant en voertuig spelen (bijv. Route info, prijs info, noem maar op), en hoe kun je die
info/communicatie realiseren. Duidelijk is dat een hoge informatietransportsnelheid hierbij zeer
belangrijk zal gaan worden. Maar ook de mogelijkheid van tweezijdig communiceren lijkt mij essentieel.
Microgolf kan voorlopig vanwege de stralingsgevaren geen actieve uplink leveren.
De National Police Agency of Japan (de Japanse wegbeheerder) is om al deze redenen gestart met de
nationwide installment van infrarood bakens (tot nu toe 18.000, in 2001 zullen dit er 30.000 zijn). De
UTMS (Universal Traffic Management Society of Japan) ziet dit als onderdeel van een pad naar
Integrated Intelligent Information Services. Japan heeft een strategische en samenhangende visie op
AVG/AHS, zie ook #185. Als voorbeeld van een toepassing: met camera's krijg je info over een ongeval
als film, deze snel doorsturen naar een TIC; men kan dan snel de juiste hulpdiensten inschakelen en
bovendien (in)direct betrokken bestuurders hiervan snel op de hoogte brengen via de infraroodbakens.
Via deze bakens wordt vervolgens een voorrangspad in tijd en ruimte gecreëerd voor de hulpdiensten.
Route-info / omleidingsinfo etc, gaat ook via de bakens.
De vraag die het bovenstaande bij mij vooral oproept is of de invoering van RekeningRijden m.b.v. microgolf-technologie wel zo
verstandig is. Echter deze vraag levert — begrijpelijk — uiterst korzelige reacties op, hoe moet je een politiek gevoelig project
beheersen als je elke dag weer een halve gare te woord moet staan die denkt dat moeizame beslissingen weer ter discussie
moeten worden gesteld... Toch lijkt mij de kans op een grote desinvestering reeël aanwezig. Hoe daarmee om te gaan?
Misschien kunnen we ontwikkelingstrajecten/projecten toch anders proberen vorm te geven. Meer escapes inbouwen, de
industrie andere vormen van winstzekerheid bieden die de overheid tot in een laat stadium de ruimte laten tussentijdse
technologische ontwikkelingen mee te nemen. (De huidige inschrijving-performance-selectieprocedure maakt je zeer afhankelijk
van een momentopname van de industriële bereidwilligheid tijd en moeite in een bepaalde technologie te investeren). Ik zeg niet
dat het eenvoudig is, maar wel dringend gewenst. (Ik weet niet hoe het met Europese standaarden op het gebied van ETC is
gesteld).
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Een internationale standaard ontbreekt nog altijd. In Japan is overeenstemming over infrarood pas in
oktober 1998 bereikt. Betrokken werkgroepen: ISO/TC204/WG15 en ISO/TC204/WG8. Er is een ITS
International Infrared Communication Meeting rond 17 februari 1999 in Tokyo waar de standardization
issue opnieuw besproken wordt.
#290 Toll Road Financing: Issues and New Strategies

Leuke sessie! Bijvoorbeeld shadow toll in verschillende uitvoeringen: het basisidee is: laat een
concessionaire de weg bouwen en beheren, en betaal deze concessionaire per passerend voertuig. De
winst zit in de lagere prijs t.g.v. concurrentie tussen concessionaires. Maar ook qua
financieringsstructuur en fondsen kan het voordelen hebben. Hierop zijn allerlei variaties mogelijk.
Contracten zijn vaak langdurig van aard. Consortia-vorming. Er zijn eenvoudige manieren om groei van
het wegverkeer onaantrekkelijk (maar niet onoverkomelijk) te maken voor de concessionaire. Naast
minimumeisen extra financial incentives voor verkeersveiligheid, etc. De investeringsrisico's worden
verdeeld over publieke en private sector. De overheid kan vaak goedkoop aan geld komen, maar kan
dan alsnog de financieringsstruktuur/beheer uitbesteden.
South-Carolina doet aan creative financing, wettelijk goed want vaag derhalve flexibel geregeld. Dit
leidt ertoe dat ze verschillende risicotypen van aan te leggen wegen onderscheiden. Verschillende
soorten aandelen kunnen dan worden ingezet voor financiering. Bij laag risico: General Owned Bonds;
bij hoog risico tax exempt toll revenue bonds die aandeel geven in een 35-year franchise to collect toll
(6320 stock-for-profit company). Moraal: zorg dat je wettelijke speelruimte hebt om creatief te kunnen
financieren.
Dan nog risk management met betrekking tot PPS. Hoofdkreet: it's not the how, but the attitude that
counts:
• Listen
• Respect each other's goals
• Opening of the black box on both sides ('who's gonna cut whose fees?')
Onderscheid in financing risk, politica! risk, construction risk, revenue risk. Politica! risk mitigation door:
• Do your homeworkü! (extended pre-work)
• Encourage local championship
• Encourage local self-decidability
De Wereldbank verzekert tegen politica! risk. Daarnaast kennen staten in de VS soms een State
Infrastructure Bank, men denkt aan een Nationwide Infrastructure Bank. Risk management is tenslotte
ook risk allocation.
#349 Congestion Pricing Projects

Bijgewoond een verhaal over de 1-15 bij San Diego, waaronder de befaamde HoT-strook (Hoogbezet of
Tol, gecombineerde carpool-betaalstrook) die ook in het project Dynamische Doelgroepstroken van
WnT is uitgewerkt. Met name de psychologie van de HoT-strook blijkt goed te werken. Perceptie van
betrokkenen:
• fair
• successful
• travel time significantly reduced on the HOT-lane + much safer; no change on the main lanes. (de
tijdwinst blijkt objectief wel mee te vallen).
• use of revenues (transit funding) largely unknown
• significant decrease in SOV-violations
Succes te danken aan:
• important role local political champion
• interagency cooperation
• stakeholders sufficiently involved
• marketing
Uit enquêtes kwam een strong price sensitivity naar voren voor de te vergeven maandelijkse
abonnementen voor solorijders: $50 was acceptable, $70 was too high en $80 was unacceptable.
Echter, na de tariefswijziging tot $70 bleef het gewoon storm lopen, hoewel sommige initiële
abonnementshouders inderdaad afhaakten. Zie ook sessie #225! Samengevat resultaat HoT-strook:
measurable significant impact + travel behaviour changes.
Daarna nog een verhaal over cordon toll rond Graz in Oostenrijk. Diepte-interviews met 700
huishoudens om de effecten van cordon toll te kunnen voorspellen (zie ook sessie 225!). Grootste
probleem werd waarschijnlijk het veranderende leisure- en winkelgedrag. Uiteindelijk is het echte
project wegens onvoldoende draagvlak (all pricing measures are unacceptable...) afgeblazen.
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#355 Shared-use Vehicle Systems and Station Cars
Verhaal over de Praxitèle: een vorm van witte auto's. Experiment loopt sinds 1997 bij St. Quentin
(200.000 inw.) dat met de trein op 15 min. afstand ligt van Parijs-La Défense. Gemiddelde afstand tot
het treinstation in St Quentin is 4-5km. Bedoeling om met witte auto's de trein aantrekkelijker te
maken. 1 e versie 1997 werkte met:
• electric cars from Renault
• contactless smart cards (daar zijn ze weer, zie sessie #265)
• 5 -> 11 parking lots/ stations
• $5 per half hour ($2,50 off peak)
Groot succes. Grote user satisfaction en well understood. Alleen waren de voornaamste gebruikers heel
anders dan voorzien, ondanks uitvoerig vooronderzoek (zie sessie 225!!) en wel:
• mostly male (78%)
• yups (36 average age)
• personal errands (73%)
• only1/3 of trips return to origin
• mostly residents of StQ
• most users already have a car
Vanaf nov. 1998 is het project zowel technisch als qua tarieven aangepast. Er komen nog 3 stations bij,
er was een redistribution problem (maar een bemande praxitèle kan door elektronische communicatie
een rijtje (2?3?) andere onbemande praxitèles meenemen), er is some vandalism, en een large increase
in ridership.
Daarna een computermodel om energiebesparingen door SVS te kunnen berekenen. Veranderingen in
travel demand niet meegenomen vindt men 69% energy savings. Tenslotte een international
perspective: SVS grassroots developments in Singapore, Japan, Canada, USA, France, Holland.
Redistribution is a key problem, vandaar dat de vehicle platooning possibilities essentieel zijn.
User profile in Europe:
•

25-40 yrs

• lower income, higher education, high environmental consciousness
Belangrijkste features voor SVS-diensten zelf:
• convenient neighborhood locations (density of network)
• high probability of availability of vehicles
• low-cost
Succesfactoren in een breder perspectief:
• driving disincentives (parking/congestion)
• car ownership must be expensive
• alternative (public) transportation exists
• environmental awareness is high
• diverse mix of possible users
#375 Improving the Transport of Urban Freight: International Perspectives
Interessante sessie! Een verhaal over the Greater Toronto Area: hoe te komen tot een strategie freight
network. Veel bedrijvenparticipatie in dit project. Maar de valkuilen leken niet allemaal vermeden (zie
ook #225). Daarna iemand van Alcatel over het Europese LEAN-project (Ve kader programma).
Urbanisatie neemt wereldwijd toe, ook in Europa. Op dit moment speelt 60-70% van het
goederenvervoer zich af in urbane gebieden, maar dit zal dus nog groeien. Het relatieve belang van
urban freight distribution t.o.v. long haul freight zal nog verder toenemen. Interessante conclusie is dat
we in de toekomst toe zullen moeten naar het concept van verdeelpunten, gekoppeld aan dynamic
time slots voor stadsdistributie (weer is de tweezijdige communicatie voertuig-wal belangrijk, zie sessie
#265!) . Integratie met openbaar vervoer is mogelijk. Maar de logistieke component is alles bepalend
voor elke verandering in goederenvervoer.
#459 Pricing Models, Strategies, and Impacts
External costs: weg ermee. Laat de weggebruiker alles betalen, liefst tijd- en plaatsspecifiek. Dat vat de
eerste twee praatjes aardig samen. Bij het tweede praatje over external costs associated with
interregional transport (project in kader van TRENEN-STAR, betrokken is Stef Proost KU Leuven, ook
VU A'dam) werd weer geroepen dat de hoogste externe kosten de filekosten zijn, op mijn vraag hoe
het dan met de kosten van verkeersonveiligheid zit was men het antwoord even zoek. Later bedachten
een groepje eters samen dat waarschijnlijk alleen de externe kosten op autosnelwegen meegenomen
zijn, maar ja... heeft het dan wel effect??? Kosten van verkeersonveiligheid worden voorlopig nog vele
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malen hoger geraamd dan filekosten. Zie dus opnieuw sessie #225. Interessant was wel de opmerking
dat spitstreinkilometers zwaar onderbetaald worden (ook t.o.v. spitsautokilometers).
Leuk slotverhaal over spatial competition ten gevolge van congestion pricing en parking taxes.
Grondprijzen, huurprijzen, exploitatiekosten veranderen door congestion pricing / parking taxes. Dit
heeft allerlei gevolgen, verschillend voor korte-termijn en lange-termijn, wat betreft locatiebeleid,
concurrentie-vermogen etc. Deze effecten kunnen de doelen van congestion pricing fnuiken. Moraal:
werkt het wel? Who knows?!
#481 Near-Term Products and Applications in Vehicle-Highway Automation

View from the insurance industry: daar heb je nog eens wat aan. De insurance industry is bereid veel
applications te belonen middels premieverlagingen! Hieronder vallen een verrassend groot assortiment
artikelen. Automatic vehicle location om gestolen auto's (binnen 8 uur in een container naar ZuidAmerika) nog terug te kunnen vinden. GPS-based insurance rates: de kostenfactor van 's nachts rijden
is vele malen hoger, dus als je zorgt dat je weinig 's nachts rijdt krijg je korting op je verzekering.
Aantonen gaat m.b.v. GPS. Deze vorm van verzekeren blijkt tot gedragsveranderingen te leiden.
Gordelgebruik is ook een belangrijke kostenbesparende factor, die beïnvloed wordt door de
verzekeringsvoorwaarden. Het wensenplaatje van de verzekeringsbranche is inzicht in
• when you drive
• how you drive (behaviour is all important but difficult to categorize)
• where you drive
• why you drive
• who are you?
Uiteraard spelen privacy aspecten hierbij een belangrijke rol. Maar ook verrassend genoeg: wie is
eigenlijk de eigenaar van de data die verzameld worden door allerlei in-car apparaten? Op termijn wil
de insurance industry naar kortingen voor night vision enhancement, collision warning systems,
automatic collision notification (snelle melding naar de verzekering voorkomt tijdverlies en doubletowing...), en zou men voor deze en andere applicaties een automatic verification of installment
willen...

Naast de bovengenoemde sessies heb ik nog een aantal andere sessies bijgewoond die echter of te ver
van het bed bleken of niet een voldoende niveau voor verslaglegging haalden.
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Verslag TRB, 10 - 14 januari 1999, Rianne Zandee (PbIVVS)
SAMENVATTING
Presentaties van goede kwaliteit, men weet het goed over te brengen. Onderzoek zelf niet zo spectaculair; vaak
heel (specifiek) probleemgericht, weinig oog voor bredere scope. Kortom, wat wij in Nederland doen (bij AVV
en Pb) is vaak heel vernieuwend.
Qua thema's valt mij op de grote aandacht voor de niet-standaard verkeersdeelnemer: ouderen, kinderen,
gehandicapten en blinden. Maar ook wat transport betekent voor minderheidsgroepen, werklozen/lagere banen
en zieken; namelijk dat ze door gebrek aan transport afgesneden worden van deelname aan maatschappelijke
processen (zoals het hebben van een baan, het bezoek van medische voorzieningen). Zaken die hier in
Nederland niet of nauwelijks een issue zijn. Ook blijft het beeld hangen dat de vanzelfsprekendheid van
automobiliteit en ongeremde stedelijke groei (urban sprawl) ter discussie wordt gesteld; sterker nog dat het tij
mogelijk keert. Het politieke klimaat biedt ruimte voor 'vernieuwing'.

sunday 10 january
1. Workshop Human factors, sessie 11: eliminating conflicts between Pedestrian needs and Facilities
design.
In deze, in totaal 11 workshops, staan 'human factors' centraal. Het gaat hierbij vooral om 'ontwerp-eisen' van
verkeer- en vervoersystemen vanuit het oogpunt van veiligheid, de mobiliteitsbehoeften van (specifieke)
groepen, bijvoorbeeld oudere vrouwen, schoolkinderen, gehandicapten en blinden, methoden van handhaving
(politie) en het beïnvloeden van rijgedrag d.m.v. technologie. Kortom, een zeer breed onderwerp.
Ik ging naar deze workshop omdat ik dacht er aardige informatie op te doen voor het PbIVVS project:
Voetstappen in de sneeuw. Maar dat viel tegen: in het kleine zaaltje waren voor al mensen (ca. 20) gepropt met
'disbilities' en 'visual impairments' . En daar ging de workshop dus ook vooral over: over 'design needs' voor
gehandicapten en blinden, (zie ook bij afkortingen/termen: Acces/accesability).
Barbara McMillen, van de FHA, Intermodal Division, bicycle and pedestrian office, verzorgde de inleiding.
Dankzij het ICE-T programma is er geld voor het aanleggen/verbeteren van gescheiden voet- en
fietsvoorzieningen. Al snel werd echter geconstateerd dat ingenieurs (vnl. wegen- en bruggenbouwers) geen
verstand hadden van het ontwerp en de aanleg van voet- en fietspaden. Haar afdeling is hierop ingespeeld door
het ontwikkelen van ontwerp-voorschriften en scholingsprogramma's.
De eerste spreker was de, zelf gehandicapte, Peter W. Axelson, van het bedrijf 'Benificial designs, inc.' Zijn
filosofie: een goed ontwerp is niet alleen bruikbaar voor validen, maar ook voor minder-validen. Bijv. een ronde
draai-deurknop i.p.v. een deurknop met een handvat. Hij gaf een aantal universele ontwerp-eisen en in een
indrukwekkende serie dia's liet hij zien wat voor 'aangepaste' ontwerpen hij had gemaakt voor gehandicapten
(mountain-bike-rolstoel, ski's, (zeil)boot, terreinwagen, deltavlieger) etc. etc.
Tweede spreker was Julie Kirschbaum, ook werkzaam bij Benificial design. Zij vertelde over 'the Sidewalk
Assessment proces', een (meet)methode die ze hebben ontwikkeld en toegepast om de toegankelijkheid van
voetgangersvoorzieningen te bepalen (hellingsgraad, breedte, hoogte, verharding, bebording, obstakels etc). Er
is een hele checklist, ontwikkeld, alsmede registratieformulieren en instrumenten om bijv. oneffenheid van het
oppervlakte te meten. Ik heb diverse zaken meegenomen. Een 'Best practices Guidebook' is in de maak. Ook:
paper.
Derde spreker was Lukas Frank, van de 'Seeing eye', een expert op het gebied van blinden. Hij is o.a. 'dog
trainer' (blinde geleidehond trainer) en 'Mobility trainer' (iemand die mensen leert om zich met blindenstokken
(long canes) te verplaatsen). Hij vertelde o.a. hoe blinden zich in de loop van de tijd hebben verplaatst. In het
oude Europa konden blinden zich oriënteren middels herkenningspunten op punten op 'routes', maar in de loop
van de tijd, met de verdichting van het wegenpatroon en de toename van het verkeer, werd dat steeds moeilijker.
In de US is het echter dankzij het eenvoudige grid-stratenpatroon, relatief eenvoudig voor blinden zich te
oriënteren. Volgens hem zijn er in de US dan ook veel meer blinden dan in Europa die zich m.b.v.
blindenstokken zelfstandig kunnen verplaatsen. Hij zou het kunnen weten want hij heeft een deel van zijn jeugd
in Nederland doorgebracht (en spreekt ook perfect Nederlands). Hij vertelde ook over de technieken die blinden
gebruiken, behalve 'voelen' met hun stok (bijv. trottoir), oriënteren ze zich voornamelijk door geluid. Ze weten
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wanneer ze kunnen oversteken als het parallelle verkeer gaat rijden, en door met de richting van het geluid mee
te bewegen kunnen ze in een rechte lijn oversteken. Voorspelbaarheid is voor blinden een belangrijk houvast.
Problemen die blinden ondervinden is dan ook met 'Right turn on red' en rotondes. Hij toont een stukje video
waarin blijkt welke problemen blinden ondervinden bij oversteekplaatsen, o.a. omdat ze de paal van de knop die
ze moeten indrukken om groen te krijgen, niet kunnen vinden.
Vervolgens vertelt Peter Axelson over de problemen die rolstoelrijders ondervinden door hoogteverschillen,
(verschillen in) schuinten, waardoor ze ofwel vast komen te zitten, of bijvoorbeeld met een of meer wielen van
de vloer komen. Ook hier is een checklist voor opgesteld (beschikbaar).
Daarna vertelt de voorzitster Lois Thibault over de activiteiten van de 'US Acces Board', waar zij werkzaam is
(zie termen, afkortingen: Acces). De 'US Access Board' is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren
van richtlijnen en standaards voor voorzieningen, voertuigen, telecommunicatie middelen en elektronische- en
informatie technologie onder vier verschillende wetten. Richtlijnen zijn gereed voor 'Building elements
Designed for children's use', 'State and local Government facilities', 'Over-the-road busses' en 'detectable
warnings'. In voorbereiding zijn 'Play areas', 'ADAAG review/Federal facilities/Housing' , 'Recreation
facilities' en 'Outdoor development areas'.
Na de lunch neemt de blinde Patrick Cannon, public member of the US Access Board, het over als voorzitter.
Het gaat het over een blijkbaar in de VS vrij nieuw verschijnsel, namelijk rotondes. Er wordt met zeer
gemengde gevoelens tegen aan gekeken, met name waar rotondes in de plaats komen van door verkeerslichten
gereguleerde kruispunten. Er zijn diverse vragen opgesteld, zoals over wie er voorrang heeft, waar rotondes
wel/niet toegepast kunnen worden, hoe voetgangers moeten inschatten of ze kunnen oversteken (vooral moeilijk
voor kinderen?) etc. etc. De FHA laat momenteel een 'Design manual' maken, waarin men zich vooral baseert
op het gebruik van rotondes in Frankrijk, Engeland en Duitsland. Nederlandse voorbeelden worden niet
genoemd: hebben wij iets interessants, en zo ja, wil iemand van AVV contact opnemen (ik heb adres etc). Naar
mijn gevoel heeft men nog erg weinig kennis (o.a. over het gebruik en de veiligheid t.o.v. gewone kruisingen).
Lunch-toepspraak door Dr. Patricia F. Waller. Deze door de wol geverfde dame houdt een fel pleidooi voor de
'HUMAN FACTORS in transportation'. Volgens haar vragen veel problemen nl. niet om technische
oplossingen , maar om organisatorische (hoe waar ook in Nederland!). Ze ageert dan ook fel tegen de
schaduwzijden van het marktmechanisme, waardoor volgens haar kinderen verstoken worden van
(school)transport en daardoor dreigen drop-outs te worden en in de criminaliteit te geraken. Hetzelfde geldt ook
voor gezondheidszorg en arbeid; door slechte transportvoorzieningen voor met name de lagere klassen blijft
men verstoken van gezondheidszorg en arbeid. Het eerste onderbouwt ze door het feit dat afspraken in
ziekenhuizen vaak niet nagekomen worden en voor wat betreft het tweede zal Don Chen dit met een aantal
feiten onderbouwen in de sessie over 'Auto dependency' (ma 11/1). Kortom, zij pleit voor het invoeren van
'moral cost-benefit' analyses, naast economische kostenbaten analyse. Een ander opmerkelijk feit dat ze
vermeldt is dat momenteel verkeersongevallen op de wereldranglijst van doodsoorzaken op no. 9 staat; in 2030
zal dit naar verwacht de 3e plaats innemen, m.n. door verkeersproblemen in steden van derde wereld landen.
2. TRB Welcoming session (for 'newcombers')Robert Skinner (directeur van TRB) heet iedereen welkom en vertelt over de missie, doelen, geschiedenis en
organisatie/financiering van TRB. Doelen TRB:
1. information dissemination and exchange
2. cooperative research program
3. support for promising concepts
4. studies of transportation policy issues.
NOOT: interessante stuff voor KCVV: diverse brochures meegenomen en stukken op flop van Henk van
Zuylen.
Overigens valt op dat het jaarlijkse budget van TRB zeer bescheiden is (in vergelijking met bijv. AVV en
PbIVVS): $ 40 miljoen (1998), waarvan ca. 62% voor het cooperative research program.
Susanne B. Scheider (?) licht kort de werking van de 200 standing technical commitees and workshops toe.
Tenslotte gaat dhr. Spicher in op het TRB congres. 1700 papers zijn ingediend; 1000 zijn er geselecteerd; ca.
800 zijn er op de CD-ROM terecht gekomen (de overige 200 waren niet op tijd binnen).
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monday 11 january
NIEUWS VAN DE DAG: SMARTH GROWTH - program Al Gore. Vandaag zal Al Gore een programma
aankondigen dat het begrotingsdebat zal gaan beheersen en dat deel zal uitmaken van z'n verkiezingsprogramma
in 2000. 'Smarth growth' staat voor het een halt toeroepen aan 'urban sprawl' en 'het behoud van open ruimte'.
Het plan behelst een $ 1 miljard investering om regionale autoriteiten te helpen landbouwgrond aan te kopen,
stedelijke uitbreiding tegen te houden en investeringen in binnensteden aan te moedigen.
Sessie 21; Automobile dependancy, I
Susan Handy, University of Texas, Austin, voorzitster van deze en de vervolg sessie geeft de scope aan van de
sessie over 'auto-afhankelijkheid'. Ze geeft meteen aan dat de onderzoeksresultaten zeer tegenstrijdig zijn,
mensen over dit onderwerp vaak een vooringenomen standpunt hebben (je bent voor- of tegenstander) en felle
gevoelens losmaakt. De komende lezingen zijn dan ook vooral voorbeelden van 'how to lie with statistics'. Zo
zal de ene spreker betogen dat de auto overduidelijk de vrije keuze is van de consument en de autorijder
financieel 'gepakt' wordt; de andere spreker zal juist bewijs vinden voor de stelling dat het niet een kwestie is
van vrije keuze, maar juist van het gebrek aan alternatieven, en dat de autorijder de staat nog wel degelijk heel
veel geld kost. De vraag die centraal staat in deze sessies, namelijk 'Is there an optimal level of automobile
use?', zal dan ook niet beantwoord worden.
De eerste spreker is Don Chen, van het Surface Transportation Policy Project. Hij zal na zijn lezing het forum
verlaten, want hij wordt verwacht op het Witte huis, ivm het 'Smarth growth' program van Al Gore.
Uit het oogpunt van optimaliteit/gelijkheid dient transport volgens hem twee doelen:
1. voldoen aan basisbehoeften niet-autorijders
2. toegang tot werk verschaffen.
Hij geeft een aantal ervaringscijfers inzake de 'welfare reform' om aan te tonen dat beide doelen niet gehaald
worden:
• slechts 6% van de huishoudens die leven van bijstand hebben een auto;
• onderzoek Cleveland: 8-15% van de bijstands huishoudens hebben toegang tot een baan binnen 43
reisminuten;
• Boston: geen banen voor bij standsontvangers binnen 30 minuten reistijd; voor 14% van hen zijn er banen
binnen 1 uur reizen;
• Atlanta: minder dan 50% van de 'entry-level jobs' zijn bereikbaar binnen 400 meter van OV halte (bus en
trein).
Kosten van congestie in metroploitane gebieden in 1996: consumenten kosten $74 miljard; 4.6 miljard uren
vertraging; 6.7 miljard gallons brandstof verspild.
Hij noemt nog twee interessante onderzoeken die hij heeft laten uitvoeren:
1. macro-analyse: 'consumer expenditure survey', uitgevoerd door US Bureau of Census;
2. micro-analyse: 'location efficiënt mortgage'. Hieruit blijkt dat in OV dichte gebieden mensen minder aan
vervoer uitgeven. Kosten $380 per maand met OV; $680 per maand zonder (onderzoek o.a. in Chicago, LA,
SF).
Social en culturele kosten van transport: 1 op 6 verkeersongevallen is voetganger; in stedelijke gebieden met
hoge dichtheden meer ongevallen (is dat in Nl ook zo? leuke vraag voor data-mining!)
Zijn aanbeveling is dan ook duidelijk: meer mobiliteitskeuzen (vervoerwijzekeuzen) bieden en in het algemeen
het vergroten van de toegankelijkheid van transport in relatie tot werkgelegenheid.
Tweede spreker is Kenneth Green, van het Reason Public Policy Institute. Hij is het duidelijk niet met de
vorige spreker eens; het optimale niveau van autogebruik kan alleen door de markt worden bepaald; hij voelt
niks voor TOP-DOWN benaderingen als Smart growth, maar pleit voor BOTTUM-UP, mensen moeten zelf hun
problemen oplossen. Hij refereert aan een studie die hij in 1995 reeds heeft gedaan naar externe kosten van
transport (geen sheets): alleen luchtvervuiling, parkeren, ongevallen en klimaatsveranderingen zijn volgens hem
aantoonbaar, maar kosten de maatschappij slechts $8 miljard en niet de $40 miljard die verondersteld werd.
Bovendien vindt hij dat we al genoeg betalen voor mobiliteit, nl. in tijd. Ook betaald parkeren vindt hij onzin;
daar heeft de belastingbetaler al voor betaald. Bovendien is er volgens hem sprake van $40 miljard surplus aan
belastingen, betaald door de automobilist. Todd Litman (5e spreker) zal dit ontkennen: volgens hem betalen
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automobilisten slechts 70% van de daadwerkelijke kosten.. Conclusie: schaf alle subsidies af, vertrouw op
markt.
PS: Een van de vragensteller zal even later reageren door te stellen dat er van een vrije transportmarkt geen
sprake is; deze 'markt' wordt beheerst door een paar grote spelers (oliemaatschappijen, automobielindustrie).
Derde spreker is Frank Haight, van de University of California, Irvine. Geeft aan dat hij het antwoord op
gestelde vragen niet heeft en waarschijnlijk niemand. Hij geeft aan dat het probleem bovendien breder is dan
hier geformuleerd; het gaat niet alleen over personenauto's maar ook over vrachtwagens. Daar zouden er ook
minder van moeten zijn. Niet alleen hier maar ook in ontwikkelingslanden. Volgens hem ligt de oorzaak van de
auto-afhankelijkheid 20 jr. geleden in ruimtelijke ordening. Hij vertelt de anekdote dat hij Europeanen heeft
gevraagd waar en hoe men zou willen worden. Antwoord: huis met een tuin aan de rand van de stad (Kortom,
Los Angelos). Het feit dat de 'urban sprawl' beperkt is gebleven is echter dat in Europa landelijk RO beleid
wordt gevoerd, terwijl dit in de VS wordt overgelaten aan regionale en lokale overheden.
Vierde en interessante spreker is Walter Hook, van het Institute for Transportation and Development Policy. Hij
presenteert: lessons from Asia and Africa. Hij heeft de relatie tussen autobezit en economische groei onderzocht
(econ. groei uitgedrukt in domestic savings, investments en technical develeopments) en ook die tussen
autobezit en inkomen. Wat blijkt: boven de regressielijn zitten Oost-Europese landen (laag inkomen, hoog
autobezit) Australia / Nieuw Zeeland en de VS met alle een in verhouding tot het inkomen/economische groei te
hoog autobezit; de nieuw-geïndustrialiseerde landen in ZO-Azië (Japan, Hongkong, Singapore) als ook de NWEuropese landen hebben een te laag autobezit in relatie tot inkomen .economische groei. Wie schetst onze
verbazing: dichtheid blijkt een belangrijke verklarende factor! Hetzelfde heeft hij ook gedaan voor
vrachtwagengebruik en dan blijkt juist het precies omgekeerde beeld: in ZO-Azië en NW-Europa is dit juist
relatief hoog in relatie tot economische groei/inkomen. Blijkbaar is er een politieke keuze gemaakt in deze
landen als het gaat om welke groepen van gebruikers gebruik mogen maken van de weg-infra. Via een aantal
observaties over typen investeringen (in huizen - (sparen) of in infra (consumptie) komt hij tot de conclusie dat
investeren in transport relatief duur (ineffectief is) om bijvoorbeeld tot groei van de economie/werkgelegenheid
te komen. Hij maakt een analogie tussen IBM en MAC: de markt heeft gekozen voor een sub-optimale
technologie; hetzelfde geldt voor investeringen in de transport-economie. Introductie van het prijsmechanisme
zal dit onvoldoende kunnen verbeteren; als enige oplossing ziet hij regionale oplossingen.
Vijfde spreker voor de pauze is Todd Litman. Victoria Transport Policy Institute, Canada. Hij heeft de vraag
over het autogebruik optimum opgevat als econoom en betoogt 'enough is enough and more isn't always better'.
Bijvoorbeeld: de eerste 10.000 km die je rijdt zijn meer 'benificial' dan de overige 10.000.
Hij zit erg op de lijn van Don Chen (Ie spreker): CONSUMERS NEED VIABELE CHOICES. Hoge
automobiliteit reflecteert niet wensen consument maar slechts gebrek aan alternatieven.
Observaties: Manier waarop mobiliteit gemeten wordt reflecteert bevoordeelde positie van de auto. Kosten
vergelijking voor verbreden snelweg of aanleg light rail werd onevenwichtig gedaan: kosten parkeren in
binnenstad niet meegenomen. Besloten werd tot uitbreiding snelweg. Autogebruikers betalen maar voor 70%
van de kosten.
Pleit voor goede info over kosten vervoeralternatieven, zowel voor consument als de maatschappij, zodat er
eerlijke keuzes gemaakt kunnen worden. Voor hem als econoom is her wel duidelijk; economische verstoring
tgv beperkte prijs-alternatieven en onderbetalen door autogebruiker leidt tot hoog niveau van automobiliteit.
flyer over 'win-win situations transportation management strategies' Sessie 459 gaat hij op op 'pricing'.
Sessie 58: deel 2 'Auto-dependancy'.
Zesde spreker is Frank Moretti, van het Road Information Program. Duidelijk pro-auto. Voor de relatie tussen
infra en stedelijke ontwikkeling is geen bewijs gevonden getuige een studie in Chicago. Snelst groeiende wijken
hebben geen autosnelweg op/afrit. Studies Guilliano (?) bewijzen dit: transportmogelijkheden spelen
onbelangrijke rol in woningkeuze. Investeren in 'dichtheid' is volgens hem dan ook onzin; mensen kiezen toch
waar ze willen wonen. Land-use policies zijn slecht voor lagere sociale klassen: ze kunnen niet naar de
goedkope suburbs verhuizen. ICE-T programma werkt dan ook niet: heeft niet tot meer OV-gebruik geleid. Dus
investeringen in OV zijn ineffectief. Kosten OV liggen 50% hoger per reizigerskm dan per auto. Dus:
autogebruik is resultaat publieke keuze.
Zevende en laatste spreker is Peter Newman, Murdoch University, Australia. Hij heeft voor de wereldbank een
onderzoek gedaan naar 37 wereldsteden (is vervolg op eerdere studie), resultaten zijn gepubliceerd in zijn
nieuwe boek: 'Sustainability and Cities: overcoming automobile dependancy'.
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Resultten leiden tot verwerpen hypothese dat 'autogebruik correleert met 'prosperity'.
Toronto en Europese steden: autogebruik laag; investeringen in OV hoog. Dus er is een (vervoerwijze)keuze!
Wel duidelijk dat OV service levels (snelheid, frequentie) OV gebruik sterk bepalen.
In alle steden bestaat een sterke correlatie tussen dichtheid en OV gebruik (zelfs in LA).
Nieuwe onderzoek toont bovendien aan dat er sprake is van een historische trendbreuk: nl. re-urbanisatie.
Slechts in 2 van de 31 steden daalt nog de activiteiten-dichtheid; in 16 stabiel na afname dichtheid en in 13
toename dichtheid (ook in US-steden!). Boek over trendbreuk: Emerging trends in real estate, Price
waterhouse'.
Proportie rijkdom die in transport geïnvesteerd wordt in 1990: ontwikkelingslanden: 152; gevolgd door
Australië (132), VS (124), Europese steden (81), rijke Aziatische steden (48). Zijn conclusie (in de lijn met
Walter Hook): Steden met meer uitgebalanceerd transportsysteem zijn economisch 'more viable'. Sustainable
transportsytem zijn goed voor stedelijke economie.
Discussie
N.a.v. discussie over 'markt'/vrije keuze. Todd Litman: autoverzekeraars werken maatregelen tegen om
ongevallen te verminderen omdat hun premies dan dalen! Verder door vragensteller: OV is om zeep geholpen
door olie-industrie; US transportmodellering is 'rotten'. 'Regional planning agencies' moeten
verantwoordelijkheid nemen: 'I see projects not planning'. Public-poles tonen duidelijk aan dat menen meer
keuzen willen in waar ze hun geld aan uit geven.
N.a.v. discussie over investeren in OV. Vragensteller uit DOT Portland: ICE-T werkt wel: OV aandeel groeit
tov auto.
Meeting: International association of travel behavior (IATBR)
Was niet van te voren aangekondigd in het programma, dus heeft geen nummer o.i.d. Voorzitter is John Polak
van het Imperial College of Science Technology and Medicine, UK. Er zijn aardig wat Nederlanders
vertegenwoordigd; Harry Timmermans, Mariette Kraan en Aad Rühl. Verder zijn er aan beroemdheden Ritchi
Kitamuri (ik blijk naast hem te zitten) en Chandra Bhat. Aan de orde komt een prijsvraag voor het beste
proefschrift op dit gebied. Mee mogen doen dissertaties die afgelopen jaar zijn verschenen (deadline: febr.
1999). Verder wordt melding gemaakt van de door IATBR te organiseren congres in van 2-6 juli 2000, in
Goldcoast, Australia. Deadline voor abstracts is 30 april 1999. Men zoekt vooral ook bijdragen van buiten de
verkeerswereld; psychologische en economische bijdragen. Ik ben ter plekke lid geworden van de club; dus ik
wordt op de hoogte gehouden van verder nieuws (via e-mail). Men betreurt zeer het aangekondigde afscheid van
Kay Axhausen, secretaris, die alles uitstekend geregeld heeft.
102: Urban design, Physical activity and human health.
Deze sessie had ik uitgezocht omdat Bill Wilkinson van de Bicycle Federation of America, hier zou spreken. Het
bleek een schot in de roos, temeer omdat alle 'fietsmensen' niet naar mijn sessie kunnen omdat er tegelijkertijd
twee meetings zijn van fietsaanhangers.
De sprekers bleken elkaar allemaal zeer goed te kennen; ze vormen een netwerkje dat zich sterk maakt voor
loop- en fïetsvriendelijk stedelijk ontwerp, met als doel meer beweging en een betere gezondheid.
Eerste spreker was Rich Killingsworth (what's in a name?), van de Centres for Disease Control and Prevention.
Zijn praatje geeft een ontluisterend beeld van de steeds minder bewegende, steeds dikker en dus ook ongezonder
wordende Amerikaan. Nog slechts 10 % van de kinderen loopt naar school (vroeger iedereen); 1 op de 4
kinderen leidt aan overgewicht en de groei van het aantal super-dikken in de VS is in 15 jaar tijd gegroeid van
minder dan 10% naar meer dan 15% van de bevolking. Even voor de context; 30 minuten per dag bewegen is
genoeg. Vervolgens geeft hij aan welke elementen van stedelijk ontwerp van invloed zijn op het
verplaatsingsgedrag (m.n. lopen en fietsen). Zijn paper staat niet op de CD-ROM. Hij heft me toegezegd het op
te sturen.
Tweede spreker was Bill Wilkinson van de Bicycle Federation of America. Hij hield een vooral emotioneel
betoog als grootvader van 2 kleinkinderen over de ongeschiktheid van het stedelijk ontwerp voor kinderen. Hij
noemt de onveiligheid (kinderen in de groep van 6-14 jaar verkeersongevallen als belangrijkste doodsoorzaak; 1
op de 6 verkeersslachtoffers is voetganger), het feit dat nog slechts 10% van de jeugd naar school loopt, en
tenslotte, dat het vrijuit spelen op straat nauwelijks nog mogelijk is, alles moet onder toezicht. Waarden als
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zelfredzaamheid, samenwerken, tolerantie, worden daarom niet meer aangeleerd. Hij constateert, op een Engels
onderzoek na, dat er veel te weinig onderzoek wordt gedaan naar het 'verplaatsings'/speel gedrag van kinderen.
Vervolgens geeft hij een checklist voor 'goed ontwerp', die grote overeenkomsten vertoont met die van de
vorige spreker. Belangrijk: stedelijk weefsel op basis van samenhangende, d.w.z. met elkaar verbonden wijken
(niet geïsoleerde wijkjes zoals in VS suburbia), stratenpatroon met hoge 'connectivity' (bijv. grid patroon),
straten met zelfregulerende snelheid; afslagen die met hoge snelheid afslaan van auto's onmogelijk maken en
verder overal voet- en fietspaden en goede oversteekplaatsen bij kruisingen en OV-halten. Als de streetconnectivity goed is dan zijn er (volgens Rich) 3x zoveel voetgangers.
Derde spreker is Bruce Douglas van Parsons, Brinckerhof Quade en Douglas, Inc. Zijn presentatie heet:
Microscale design and non-motorized travel (onderzoek betaald door FHA). Hij is bezig met het ontwikkelen
van een 'travel forecasting model met urban form, settling patterns, activities patterns en street design als
variabelen. Lijkt een parallel met de ontwikkeling bij NOVEM van de VPL (Verkeersprestatie op locatie).
Probleem wat hij heeft: calibratie van het model met data! Ik krijg ook de tekst van zijn praatje en zal hem info
opsturen over VPL.
Vierde spreker is Larry Frank, assistent professor op het Georgia Institute of Technology. Ik zal hem de
komende dagen nog meerdere keren tegenkomen. Hij benadert het thema wat meer wetenschappelijk (o.a. een
conceptueel model). Hij geeft het belang aan van de betrokkenheid van de mensen uit de gezondheidssector
m.b.t. het thema transport. Wellicht dat hun argumenten ertoe bijdragen dat er nu echt iets gaat veranderen aan
de opvattingen van planners en stedebouwkundigen!
Hij heeft veel kwantiatief-onderzoek gedaan op basis van activiteiten-patronen data. Probleem:
ondervertegenwoordiging loop-verplaatsingen. Binnenkort gaat hij een experiment doen met GPS om
loopbewegingen te registreren. NOOT: Interessant voor Voetstappen.
Ook hij zal me zijn paper toesturen.
Discussie
Na afloop stel ik een vraag aan Bruce Douglas over wie hij denkt dat zijn instrument gaan gebruiken en hoe hij
het gebruik wil promoten (en passant vertel ik hem over de VPL ontwikkeling bij NOVEM). Er ontstaat een
interessante discussie. Volgens hem zijn er een aantal National (?) Planning Organisations (NPO's), zoals
Portland (duikt overal op!) en Chicago, die in het kader van TEA-21 vooruitstrevend bezig zijn.
Vervolgens stelt een internist uit de zaal de vraag hoe hij zijn 'research' budget voor gezondheid en transport
moet besteden. Antwoord: educatie op scholen over lopen. Kinderen moeten weer leren lopen!
Ik praat na afloop oa nog na met Torn Pendleton, de fietsman van het US Dept. of Transport (DOT).
TRB Distinguised lecture
's Avonds is er nog de TRB Distinguised lecture, die gegeven wordt door Alan E. Pisarski over 'Transportation
Planning, Policy and data: inextricable linkages'. Gaat o.a. in op de historie van dataverzameling (60-nu) in de
VS en de gevolgen daarvan. Conclusie: dataverzamelaars moeten anticiperen op beleidsvragen; tijd is meer
cruciale factor dan geld als het gaat om dataverzameling !

dinsdag 12 januari
NIEUWS VAN DE DAG: Michael Jordan gaat stoppen met basketbal!
183 Setting the pace in accesability and mobility for the 21 st century
Wat, dacht ik een heel interessante sessie had moeten worden werd een sof; ten eerste zat er bijna niemand in de
enorme zaal en ten tweede ging het dus niet om algemene mobiliteitsthema's in de 21ste eeuw, maar over
toegankelijkheid voor, je raadt het al, invaliden etc. na 15 minuten weggelopen en naar
187 Transit and land use issues
Tweede spreker was Dick Nelson, van 'Integrated transport research, Global telematics'. Paper 990535. Zijn
praatje ging in op 'market dynamics and nonwork travel patterns; obstacles to Transit-Oriented Development
(TOD)? Op basis van een analyse van winkelvoorzieningen in de Puget Sound Area (bij Seattle) komt hij tot de
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conclusie dat o.a. door schaalvergroting in de retail-sector er steeds meer grote winkels komen die een enorme
verspreiding kennen in het suburbane gebied met vooral een goede autobereikbarheid.
Derde spreker is Larry Frank, van het Georgia Institute of Technology. Hij vertelt over de herinrichting van
een stationsgebied in Atlanta. Het redevelopment plan optimaliseert 3 ingrediënten: economische ontwikkeling,
(verkeers)ontsluiting en grondgebruik (conceptueel model). Een van de ingrepen die men voorstelt is de 8
baans-weg die naast het station loopt smaller te maken en een deel van het autoverkeer om te leiden, zodat het
station beter toegankelijk wordt voor voetgangers.
Vierde spreker (niet een van de auteurs van het paper 990082), vertelt over de ontwikkeling van een metrolijn
parallel aan de higway 407, die een aantal steden verbindt met Toronto. Ik hoor ook hier vooral bekende dingen
zoals de uitgangspunten 'corridor protection' en 'need and justification' (nut en noodzaak discussie). Het
onderzoek doet zeer degelijk aan en ook de gekozen oplossing: een Light Rail Train (LRT) - traject met P&R
gelegenheid (want pal naast de snelweg gelegen), busverbinding en natuurlijk op termijn kantoorontwikkeling.
AID02 Commitee on transportation and land-development. Voorzitter is Bob Dunphy van het Urban Land
Institute, die me heeft uitgenodigd deze sessie bij te wonen (hij zit ook mijn sessie voor). Deze commissie lijkt
me wat formeler dan de vorige; ze hebben 18 leden (twee nieuwe, nl. Larry Frank en Ruth Steiner, worden ter
plekke voorgesteld) en 32 vrienden. In een verslag wat ik heb meegenomen staan alle namen, vooral
Amerikanen. Staat o.a. interessant FTA/FHWA News in. Ze hebben een eigen web-page: ww.uli.org/trb. De
onderwerpen die in deze committee aan de orde komen zijn zeer breed: van modelleren, ruimtelijke
investeringen, luchthavenontwikkeling, goederenvervoer, iegal issues regarding toll-roads' tot leefbaarheid en
duurzaamheid. Na een aantal huishoudelijke mededelingen (o.a. gemor over het feit dat er nu 2 subcommitees
over 'Sustainability' blijken te ontstaan) volgen een aantal inhoudelijke presentaties.
Susan Petty, werkzaam bij FHA, Office of Environment and Planning', vertelt in sneltreinvaart over de
'implementation of the transportation and Community and System Preservation (lang voor: land use) Pilot
Program (TCSP), section 1221, TEA-21. Ik heb een hand-out. Het gaat om een bedrag van $120 miljoen over 5
jaar (1999 - 2003)- peanuts dus. De $ 1 miljard van Al Gore's Smart Growth betekent extra geld.
NOOT: Interessant voor NOVEM?
Yoram Shiftan, Ass. Professor van het Transportation Research Institute Technion City, Haifa, Israël, vertelt
over zijn onderzoek, waarbij hij door middel van een gecombineerd stated en revealed (middels
activiteitenpatronen) preference onderzoek tracht om de effecten van een verhuizing op mobiliteit te achterhalen.
Ik vertel hem over het lopende Pb-onderzoek 'ruimtelijke structuur en vervoerwijzekeuze', waar door middel
van het opnieuw benaderen van TBO-respondenten uit 1990 hetzelfde wordt gedaan, maar dan dus op basis van
panel-onderzoek (twee meetmomenten revealed preference). We houden contact.
Robert E. Johnston, van de University of Califomia, vertelt over zijn U-plan, een GIS-urban growth model,
ontwikkelt met ARC/VIEW, AVENUE. Het model is een eenvoudig model ('model for the people') dat laat zien
waar stedelijke uitbreiding zal plaatsvinden, gegeven een bepaalde demografische/economische ontwikkeling,
met als constraints natuurlijke omstandigheden (water, hellingen, landbouwgrond en belagrijke natuurgebieden
(habitats planten en dieren).
Bruce Douglas, zie sessie 102.
Jerry Everett, FHWA, vertelt over een nieuw ontwikkeld 'Landbase Classification System', de opvolger van de
'Standard Land Use Coding Manual', Ie uitgave 1965 en laatstelijk herzien in 1977. O.a. GIS-toepassingen die
nieuwe standaard afdwingen.
Uri Avin, vertelt een interessant verhaal over een uitwerkingsvisie van een gebied: 'Land use and transportation
for Charlotte, USA'. Ik heb een aantal hoofdstukken uit het conceptrapport. Ik hoor hier ook weer de voor ons
bekende dingen zoals verhogen van dichtheden rondom stations en binnen corridors en land-use mix
(wonen/werken/voorzieningen). Klaarblijkelijk breken deze ideeën nu door in de VS. Het zou nuttig zijn als wij
ervaringsgegevens uit evaluatiestudies inbrengen!
Dialogue with Kevin Haenue on trends in Highway Planning and Environmental Analysis. Van de
(interessante) monoloog van deze gepensioneerde consultant krijg ik nog net de conclusies mee:
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•

'Do highways induce travel?' Antwoord: ja, Milwaukee studie: 6-22% van de totale VMT(vtgkm)-groei.
Echter OV leidt ook tot extra vervoer (geen cijfers).
• Nodige model-verbeteringen:
- time-of-day/peak spreading
- land-use forcasting
- speed estimate
- effects of site design (micro-site design)
The Lutraq alternative in Portland/Oregon. Als gevolg van ontwikkeling met hogere intensiteit en OV: meer
lopen, fietsen, OV, meer carpool, minder auto.
Overigens noemt hij ook een boek (standaardwerk) van Hanson, over elasticiteiten tussen land-use en transport.
wednesday, jan. 13.
342. Urban freight transportation studies in the US
Aan de orde komen vier regionale goederenstudies: Indianapolis (bel. hub FedEx en US Post), Chatham County
(Georgia, belangrijke zeehaven), Portland (grote high-tech sector) en Northeast Ohio (haven). Degelijke studies,
uitgevoerd door consultants, met als doel het ontwikkelen van een brede goederenvervoervisie (alle
modaliteiten). Bij de laatstgenoemde studie was zelfs het doe van de studie het vrachtverkeer op de politieke
agenda zetten en kijken of er een rol is voor de publieke sector! Inhoudelijk weinig opzienbarend of het moest
zijn dat alle partijen ((lucht)havenautoriteiten, spoorwegmij, DOT's, DOP's, (grote) vervoerders en verladers
etc.) er van meet af aan bij betrokken worden en men zeer creatief is in het vergaren van data. In een van de
studies organiseerde men lunch-bijeenkomsten voor vervoerders/verladers om te achterhalen van welke
voorzieningen men gebruik maakte; in een andere studie was GPS gebruikt om truck-routes te achterhalen.
Resultaat veelal een lange lijst van aanbevelingen: van fysieke verbeteringen van bebording en kruispunten, tot
invoering ITS (oa truck incident management), tot management aanbevelingen (bijv. oprichten verladers-groep).
Wat opvalt is dat er geen landelijke transportmodellen zijn die de huidige situatie en toekomstige situatie
beschrijven, het enige landelijke is kennelijk de commerciële Reeble database. Men heeft dan ook veel moeite
om consistente datasets te bouwen en hier model-tools op los te laten (allemaal maatwerk). Wanneer ik hier een
vraag over stel aan Scott Drumm van de Port of Portland, dan is zijn antwoord dat naar zijn mening de regio's
in de VS allemaal te specifiek zijn, te verschillend en dat daarom iets dergelijks er niet is. Overigens geeft hij
wel toe dat het handig zou zijn.
375. Improving the transport of urban freight, international perspectives
Het 'internationale vervolg' op de vorige sessie, voornamelijk gewijd aan problemen met goederenvervoer in de
steden.
De eerste spreker is Anders Lindkvist, TFK transport research institute in Zweden. E-mail: anders@tfk.se
Hij vertelt over het COST-programma, dat dient als raamwerk voor coördinatie van Europees onderzoek, en
waarin 28 landen participeren en rechtstreeks financieel bijdragen (het is geen EU-programma van DG-VII).
De COST 321 action gaat over urban freight transport (stedelijk goederenvervoer). Doel van het project is
maatregelen te vinden die bijdragen aan duurzaam stedelijk goederenvervoer (reductie emissies met 50%).
Geconstateerd wordt dat het in veel landen nog geen issue is, er te weinig kennis is op lokaal niveau, er veelal
geen data over binnenstedelijke goederenstromen zijn, het ontbreekt aan een strategie en tenslotte dat effecten
van maatregelen niet bekend zijn. Wat men heeft gedaan is achtereenvolgens maatregelen geïnventariseerd,
vervolgens getoetst op effectiviteit (mate van effect x acceptatie). Het resultaat is steeds scores van maatregelen,
waarbij opvalt dat 'road pricing' en stadsdistributie als maatregelen met een matig effect uit de bus komen. De
conclusie tenslotte is dat men oplossingen vooral moet zoeken in combinaties van maatregelen (cocktails) en dat
het in veel gevallen toch 'maatwerk' blijft; er is geen medicijn dat voor alle steden werkt.
De tweede spreker is dhr. Nemoto, van de Hitotsubashi Universiteit in Japan. E-mail: cc00330@srv.cc.hwt
Even ter vergelijking: in Japan is 40% van het wegverkeer een vrachtwagen; in de VS 20% en in Duitsland 10%.
In april 1997 is men een onderzoek naar logistieke concepten begonnen met als doelen 1. convenient and
attractive service in the region; 2) competiveness of logistic cost; 3) reduction of environmental cost.
Binnen-stedelijke maatregelen: joint pick-up & delivery; from private trucks to common used trucks.

60

Hij geeft drie voorbeelden 'best practises' van logistieke oplossingen (voor en na situaties). Oplossing vooral in
variaties van bundeling (joint) delivery centres, waar ook administratie plaatsvindt die vroeger apart in winkels
plaatsvond).
Conclusies: 1) er moet een netto voordeel zijn (kostenvoordeel > administratie en standaardisatie kosten); 2)
eerlijke en eenvoudige kostenverdeling (standaardprijs per belevering); 3) shippers consensus on competition; 4)
sterk leiderschap, gedragen door algemeen publiek nodig voor internaliseren externe kosten.
De derde spreekster (niet in programma) gaat in op het definiëren van een vrachtverkeersnetwerk voor 'the
Greater Toronto Area (GTA). Nu is er geen overkoepelende visie. Deze bijdrage paste eigenlijk beter in de
vorige sessie. Paper 990074
De vierde spreker is dhr. Reinhardt Pfliegl, van Alcatel Oostenrijk. Hij vertelt op het DGVII EU-programma
LEAN: Lean Logistics in Urban Multimodal Transport. In dit project participeren Duitsland, Oostenrijk, Spanje
en UK. Nederland niet. Doelen van dit programma zijn verminderen van ruimtebehoefte in binnensteden en
optimaliseren gebruik modal-mix. Na een veel te lange inleiding blijft er weinig tijd over om op de drie cases in
te gaan:
1) dynamische laad/los zone. Basis is een info display op de laad/los plaats die info geeft over 1) voor wie de 1/1
plaats is gereserveerd; 2) wie/wat er geladen/gelost wordt; 3) hoeveel tijd er nog vrij is of: hoelang het nog
duurt. Op deze wijze bespaart men zoektijd en wachttijd en de 1/1 plaats kan ook door ander verkeer gebruikt
worden. Reservatie van een 1/1 plek gebeurt via Internet.
2) City terminal, waar een tram stopt die personen en goederen vervoert, waar tevens vrachtwagens kunnen
laden/lossen.
3) City Logistics Control Center: dynamisch ketenmanagement voor alle modaliteiten.
415 Land use and transportation
De eerste spreker is Ken Dueker (paper 990929), van de Portland State University. Hij gaat in op de effecten
van een voorbeeld van TOD (Transit Oriented Development): aanleg van light rail in Portland. Hij heeft naar de
effecten gekeken over een periode 1980-1990-1996. Zijn conclusie is dat het gebruik van OV slechts
mondjesmaat is toegenomen; aanleg van light rail is niet voldoende om de modal split aanzienlijk te veranderen.
Ik vindt het onderzoek nogal vaag; hij heeft NIET op significantie getoetst en in 1990 is geen 'zelfselectie
aangetroffen; voor 1996 heeft hij het niet kunnen toetsen.
Tweede spreker is Wenyu Jia (paper 990246), Fairfax County (Virginia), die in San Francisco de 'verborgen
relatie' tussen parkeermogelijkheid en huizenwaarde heeft onderzocht. Het gaat hierbij vooral om parkeren in de
openbare ruimte (op straat), dus niet parkeren op het eigen erf. Vergelijkbare huizen met parkeergelegenheid
brengen gemiddeld ca. 10% meer op dan huizen zonder. De overheid kan dus de huizenprijs (indirect
beïnvloeden).
De derde spreker is Reid Ewing (paper 991410), van LCDR International Inc. Hij laat zien hoe je met
straatontwerp de snelheid kan beïnvloeden. Hij heeft hierover een boek geschreven Street network design
principles. Ervaringen van 20 steden die iets gedaan hebben aan snelheidsbeperking zijn gebundeld in een State
of the Art (SOA)-rapport. In San Diego is een Design manual ontwikkeld, oa over 'connectivity'. Spreker zelf
heeft een 'connectivity-index' ontwikkeld. Bijv. de verketterde 'cul-de-sac' (doodlopende straat met aan einde
een 'rotonde') scoort 1.19; een grid scoort ? en een hybride netwerk 1.40. Hij is nu bezig zijn bevindingen te
verwerken in de huidige standaardwerken inzake 'residential street design', die snelheid juist bevorderen.
Vierde spreker is Don Pickrell, van de US Department of Transportation. Hij gaat in op de relatie transport en
land use in z'n algemeenheid. Hij poneert visies als 'kenner'; hij onderbouwt zijn stellingen niet of nauwelijks.
Een greep uit zijn vele uitspraken:
• Prijspolitiek kritiek:
- vrij parkeren promoot autogebruik;
- vlakke OV tarieven bewerkstelligen lange woonwerk afstanden
• wegontwerp beïnvloedt verkeersgedrag
• alle transportinvesteringen leiden tot 'sprawl';
• wettelijke basis voor transportbeleid is zwak:
- individuele eigendomsrechten zijn sterk
- spillovers justify segregation
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regionale planningsinstanties zijn vaak zwak:
- gemeentelijke verdeeldheid bemoeilijkt consensus
- door liberale incorporatie/annexatie wetten kunnen privé- of minderheidsbelangen voorrang krijgen
• instrumenten zijn vaak grof, contra-productief:
- zoning (in de meeting A1D02) noemde iemand 'zoning as permanent as toilet-paper')- incrementele groei

Welke ontwikkelingen acht hij kansrijk voor transport:
• locatie van nieuwe ontwikkelingen:
• land-use mixing
Vijfde spreker ben ik zelf. Paper 991491. In de inmiddels snikhete zaal mag ik proberen het publiek 'wakker' te
houden. Ik vertel over de Pb-studie Mobilipolis, die uitgaat van het rationeel vervoersysteem; voor elke
verplaatsing het optimale vervoermiddel. Optimaal in termen van energiegebruik, milieu-effecten en
verplaatsingsweerstand. Dit heeft tot gevolg dat de traditionele transport-hiërarchie wordt omgekeerd: lopen en
fietsen eerst, dan OV, dan pas de auto. Dit leidt ook tot een heel andere ruimtelijke schikking van functies. Het
ontwikkelde 'ideaalmodel' is toegepast op Dordrecht en Enschede en de effecten zijn berekend (-80%
autokilometers op de korte afstanden). Na afloop krijg ik diverse vragen, o.a. over hoe dat dan moet met
moeders en kinderen, ouderen en de weersinvloed. Ik vertel over het ontwerp van speciale fietsen en
fietsattributen (zoals karretjes) die hierop inspelen, maar die in Nl nog maar mondjesmaat ingeburgerd zijn, oa
omdat adequate voorzieningen (stallingen, bredere, kruisingsvrije fietspaden) ontbreken. Ook is er iemand die
zeer geïnteresseerd is in de achtergronden van Mobilopolis, omdat ze een concept ontwikkeld hebben voor
kleine voertuigen, die de functie van het lopen overnemen zgn. 'transit greenways', waardoor je toch in lagere
dichtheden kunt bouwen. Ik heb een artikel hierover meegekregen.
Zesde spreker is Ruth Steiner, van de University of Florida (paper 990991). Zij vertelt over de ervaringen in
Florida van een nieuw stuk regelgeving: the Transportation Concurrency Requirement. Oftwel: Infrastructuur
moet gereed/beschikbaar zijn op dezelfde tijd als de bebouwing. Uitzonderingen: 'stedelijke invulprojecten',
projecten tbv bevorderen van OV, stedelijke revitalisering.
Zevende en laatste spreker is Bob Dunphy zelf, werkzaam bij het Urban Land Institute. Paper heb ik
meegenomen. Zijn paper gaat in op 'the cost of being close', oftewel de relatie tussen grond- en huiswaarde. Hij
heeft hiernaar onderzoek gedaan in suburban Portland en de relatie duidelijk aangetoond: hoe verder weg van de
stad hoe goedkoper de huizen. Elke 10 miles daalt de huizenprijs ca. $56.000. Van de $33 dollar die je uitspaart
voor wonen geef je $ 16 weer uit voor transport. Achtergrond van de studie is de notie dat er een spanning is
tussen het beperken van stedelijke spreiding enerzijds en het aanbieden van betaalbare huizen anderzijds.

thursday, 14 jan.
455: Temporal aspects of activity and travel engagement
Eerste spreker is Frank Koppelman, Univ. of Texas (paper 990830). waarin hij een overzicht geeft van het
tijdsbestedings-onderzoek. Binnenkort verschijnt erover een artikel in Transportation. M.i. komt hij niet veel
verder dan te constateren dat we nog ver verwijderd zijn van een 'allesomvattende tijdsbestedings-theorie'.
Afzonderlijke onderzoeken naar aspecten zijn wel gedaan, maar een samenhangend beeld ontbreekt. Nodig:
samenwerking van onderzoeksteams, bouwen van goede databases en analyses m.b.v. GIS.
Tweede spreker is Qing Shen, MIT, hij heeft gekeken naar variaties in woonwerk reistijd. Hij wil hiermee een
bijdrage leveren aan het debat over lagere inkomens/minderheden en het feit dat ze ruimtelijk benadeeld worden.
Hij heeft mbv GIS-analyses de 20 grootste metropolen geanalyseerd. Resultaten: Dougnut:
binnensteden/suburbs lange woonwerk reistijden; tussengebied kortere woonwerk reistijden; lagere inkomens
hogere reistijden. Ook; toegankelijkheid van banen is een belangrijke verklarende factor.
Derde spreker is John Polak. Hij presenteert een nieuw stukje theorie (bijprodukt van een groot onderzoek), nl.
een eenvoudig model voor het bepalen van PAT: Preferred Arrival Time. PAT spelen een belangrijke rol in het
modelleren van verplaatsingsgedrag. Echter in veel onderzoek wordt hiernaar niet gevraagd; alleen naar AAT:
Actual Arriving Time. Op basis van het weinige onderzoek dat ernaar is gedaan heeft hij een model geschat; dat
ook gebruikt kan worden om PAT te voorspellen. Komt erop neer: PAT is een functie van het tijdstip van de dag
en de dag zelf.
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484: Transportation Planning, Programming and Systems Evaluation.
Tweede spreker Patrick deCorla-Souza, van de FHA, geeft tips aan gebruikers van verkeersmodel-resultaten.
Hij wijst op een aantal tekortkomingen van modellen. Paper 990214.
Derde spreker Ronald Pfefer, Northwestern University, paper 990439, gaat in op de publieke perceptie van
Kwaliteit in Planning, Ontwerp en Beheer van Hoofdwegen. Hij presenteert een door hem ontwikkeld
(conceptueel) model. Pb-Studie betrouwbaarheid opsturen.
Laatste sprekers, David Murray en Cecile gaan in

Afkortingen/termen:
• Acces/Accesability: bedoeld wordt toegankelijkheid van vervoersystemen voor diverse gebruikersgroepen:
het gaat dan vaak om specifieke behoeften van gehandicapten, blinden, of ouderen en kinderen. Het gaat dus
NIET om toegankelijkheid van voorzieningen voor diverse vervoerwijzen! Zo bestaat er de 'US Acces
Board', die zich bezig houdt met het opstellen van landelijke richtlijnen (adres en contactpersoon bekend).
Ze geven ook een Nieuwsbrief uit 'Acces currents'
• DOT: Department of Transport (alle staten hebben er een)
• TOD: Transit Oriented Development, oftwel OV georiënteerde stedelijke ontwikkeling
• ICE-T/TEA-21: resp. equivalenten van SVV2 en SVV3
• FHA: Federal Highway Administration
• LRT: Light Rail Train
• NPO:National Planning Organisation
• MPO: Metropolitan Planning Organisation
Acties:
- Mobilopolis brochure vertalen in Engels; aan diverse personen rondsturen
- diverse info/contactpersonen naar A. Jansen (NOVEM i.v.m. VPL)
- GIS-info naar Jos Bekkers
- diverse papers input voor lopende / op te starten Pb-projecten (ruimtelijke structuur en vervoerwijzekeuze,
voetstappen in de sneeuw, ouderen).
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