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De onbetrouwbaarheid van reistijden word gezien als een belangrijke factor in het 
besluitvormingsproces van reizigers met betrekking tot hun vervoerswijze, routekeuze 
en keuze van het vertrektijdstip. Reistijdonbetrouwbaarheid veroorzaakt aanzienlijke 
gegeneraliseerde kosten voor de reiziger.Het belangrijkste doel van deze studie is het 
bepalen van een monetaire waarde van reistijd onbetrouwbaarheid in de context van 
personenvervoer. Deze studie begint met een poging om de variatie in empirische 
schattingen te verklaren met behulp van meta-analytische methodes. Vervolgens 
onderzoeken we op basis van diepte-interviews hoe respondenten 
reistijdonbetrouwbaarheid beleven en interpreteren en testen we hun begrip van 
verschillende manieren om reistijdonbetrouwbaarheid weer te geven. In het empirische 
gedeelte wordt met behulp van keuze experimenten schattingen gemaakt van de 
coëfficienten voor tijdstipkeuze en onbetrouwbaarheid. Tenslotte laat deze studie zien 
hoe de opbrengsten van verbeteringen in de betrouwbaarheid in kosten-baten analyses 
opgenomen kunnen worden.  

 


