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De weg naar optimale mobiliteit  

Mobiliteit is in onze samenleving belangrijk voor alles en iedereen. Mensen gaan dagelijks op en neer naar 

hun werk en ook voor de wereldwijde handel in goederen en diensten is transport onmisbaar. Dit 

onderzoek analyseert hoe bereikbaarheid via en mobiliteit op de weg kunnen worden geoptimaliseerd, 

rekening houdend met files, ongevallen en milieuvervuiling. De resultaten zijn een belangrijke input voor 

de discussie over hoeveel overheden moeten uitgeven aan openbaar vervoer, verkeersmanagement en 

hulpdienstverlening, fietsinfrastructuur en autonome voertuigen. 

Ons empirisch onderzoek is gebaseerd op daadwerkelijke verkeersgegevens, waaronder de reistijden, het 

aantal voertuigen, ongevallen en de openbaar vervoer dienstregeling. Vervolgens verrijken we deze data 

met informatie over stakingen in het openbaar vervoer en gedetailleerde data over het weer. De 

resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op statistische schattingen berekeningen, economische 

theorie en kosten-batenafwegingen. 

Dit onderzoek analyseert hoe bereikbaarheid via en mobiliteit op de weg kunnen worden geoptimaliseerd, 

rekening houdend met files, ongevallen en milieuvervuiling.’ 

Files kosten de samenleving geld. Met dit onderzoek toetsen we of verschillende beleidsmaatregelen een 

oplossing kunnen bieden. Tijdens de spits zorgen files voor vertraging. Deze vertragingen kosten 

chauffeurs en de maatschappij als geheel veel geld. Eén minuut vertraging als gevolg van een ongeval kan 

al snel oplopen tot een kostenpost van duizenden euro’s, gemeten in reistijdverlies. Uit de studie over het 

verkeer in Rotterdam blijkt dat de subsidies voor openbaar vervoer en de investeringen in 

fietsinfrastructuur vanuit economisch perspectief efficiënt zijn.  

 


