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Position paper  toekomst van VERKEERSKUNDE 
en hoe wij daaraan wILLEN BIJDRAGEN 

 

Studio Bereikbaar adviseert over infrastructuur en bereikbaarheid. Dat doen we omdat we 

het van belang vinden dat het verkeersysteem optimaal bijdraagt aan hoe mensen 

activiteiten kunnen bereiken en zo het beste uit zichzelf kunnen halen, en in balans met 

andere zaken die mensen van belang achten. Deze  position paper benoemt hoe we dat 

concreet willen maken en hoe we denken dat nieuwe data, nieuwe concepten en nieuwe 

technieken dat ook mogelijk maken. 

 

Onze positie is dat we denken dat de verkeerskunde meer kan doen om de bijdrage van het 

verkeersysteem aan het leven van mensen zichtbaar te maken. Afgeleid daarvan willen we 

concrete aandacht in de verkeerskunde voor trends die het leven van mensen toenemend 

beïnvloeden of waar zij mee geconfronteerd worden. Hoe stelt het verkeerssysteem mensen 

in staat hun eigen keuzes te (blijven) maken in een dynamische wereld en hoe leggen we 

knelpunten of tegenstellingen daarin bloot ter ondersteuning van beleidsmakers en private 

partijen? We noemen bijvoorbeeld verstedelijking, de ‘nieuwe’ economie (o.a. kennis-, 

diensten-, deel-, flex-, beleef-, 24/7-economie), de ICT- en data-revolutie, economische en 

politieke instabiliteit, de veranderende rol van de overheid, klimaatverandering, 

internationalisering en migratie. Wij willen op zoek naar manieren die trends te verbinden 

met de Nederlandse verkeerskundige praktijk. Het voorwoord van de minister in het het MIRT 

2015 ervaren wij als inspirerende oproep hiertoe  1. 

DAAD BIJ HET WOORD 
Graag voegen we de daad bij het woord. We willen onze vakkennis, bedrijfsmiddelen en 

maatschappijvisie combineren in nieuw initiatief voor wat wij als de toekomst van de 

verkeerskunde zien. We reserveren daarvoor een structurele inleg van 20% van onze 

urencapaciteit samen met een vrij besteedbaar jaarbudget. Graag werken we samen met 

partners met dezelfde visie. De vorm is daarbij geheel open, zolang relevantie en 

transparantie naar de buitenwereld geborgd zijn.  

 

Onze ambitie is om verkeerskundige vraagstukken eenvoudig en inzichtelijk te maken 

waardoor betrokkenen zelf de inhoudelijke afweging kunnen overzien. Dit stelt hoge eisen 

aan analyse en visualisatie van de vraagstukken, aan selectie en verknoping van data, aan 

de gebruikte concepten en data-techniek.  

 

Onze positie is dat Studio Bereikbaar wil innoveren door tools te bouwen voor data inwinning, 

analyse en visualisatie met als doel de bijdrage van het verkeerssysteem aan wat mensen 

belangrijk vinden inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Hoe we dat voor ons zien? Het 

verkeerskundig storyboard als nieuwe tool om verkeerskundige vraagstukken te verbinden 

met maatschappelijke ontwikkelingen en achterliggende doelen. Het verhaal als verbinder 

tussen cijfers, vragen, posities en doelen. 

                                                      

 
1 http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/ 

http://www.studiobereikbaar.nl/innovatie/positionpaper.pdf
http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/
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Grip KRIJGEN OP FUNCTIE VAN VERKEERSYSTEMEN   
...in tijden van VERANDERING EN onzekerheid 

Een hele trits aan ‘nieuwe’ thema’s beheersen ons denken en handelen sinds 2000, we 

noemden ze hierboven al. Herinnert u zich nog het leven zonder 4G, WiFi, smartphone en 

social media? De tijd zonder internetbankieren, zonder Google, toen de fax belangrijker was 

dan email? Maar ook de tijd dat China als ontwikkelingsland werd gezien en toen ‘crisis’ nog 

iets was voor uitsluitend verre landen? Met dat perspectief; welke veranderingen gaan we 

de komende 15 jaar meemaken? 

 

De crux lijkt niet eens zozeer specifiek te noemen veranderingen zelf. De crux is meer hoe 

razendsnel en onverwacht allerlei veranderingen uitpakken op allerlei aspecten van ons 

leven. Met toenemende invloed op waar en hoe we wonen, werken, winkelen, leren en 

recreëren. En met toenemende invloed op welke waarde we aan een plek, een 

vervoerwijze of een stuk infrastructuur hechten. Het is inmiddels een vanzelfsprekende zaak 

hoe bedrijven de analyse van transacties (kortingspassen, business intelligence, de financiële 

sector) of de analyse van zoektermen en web-gedrag (door Googles en webshops) 

gebruiken om grip te krijgen op de (potentiële) consument en hier nieuwe bedrijfsconcepten 

op inrichten. Waarom zou dat principe niet evengoed in de verkeerskunde kunnen werken 

maar dan op basis van ruimtelijk/verkeerskundige data? 

 

Onze positie is dat analyse van verplaatsingsgedrag een vrij onontgonnen instrument is om 

grip te krijgen op het functioneren van de ruimte, de snelle veranderingen die daarin plaats 

vinden, en de sociaaleconomische of politieke betekenis daarvan. Bijvoorbeeld als 

onderlegger bij een politiek, publiek-privaat of participatief traject rond ruimtelijk / 

verkeerskundige vraagstukken en in analogie met ‘business intelligence’ of ‘Google’.  

 

Onze positie is dat de verkeerskunde zich dient voor te bereiden om aan wisselende partijen 

werkelijk begrip en inzicht te leveren over de betekenis, potentie of waarde van locaties en 

van infrastructuur en/of de veranderingen die daarin gaande zijn. Met toenemende 

diversiteit en onzekerheid, een grote snelheid van veranderingen, en een veranderende rol 

van de (co-creërende?) overheid zal het belang hiervan alleen maar toenemen.  

 

 

OPKOMST VAN DE STAD  
EN DE DAARMEE SAMENHANGENDE VERKEERSKUNDIGE OPGAVE...  

De bijdrage die een verkeerssysteem levert aan mensen verloopt deels direct door het 

daadwerkelijk faciliteren van zoveel mogelijk verplaatsingen. Voor een belangrijk deel 

verloopt deze bijdrage ook indirect door de ontwikkeling van locaties en infrastructuur. Als 

gelijksoortige bestemmingen meer verspreid worden (fysiek of door snellere of meer directe 

infra) ontstaan kortere reisafstanden waardoor mensen minder ver hoeven te reizen of ook 

andere vervoerwijzen kunnen gebruiken. En omgekeerd bij grotere afstanden of het niet 

goed functioneren van infra. Of als verschillende soorten bestemmingen meer 

gecombineerd worden in een kleiner gebied, ontstaan meer mogelijkheden voor onderlinge 

combinatie en meer kansen voor (met name) het OV. Tot slot, op die plekken waar meer 

mensen wonen of die voor veel mensen snel bereikbaar zijn, ontstaan goede kansen voor 

zeer specialistische functies die wellicht ieder voor zich maar een kleine groep mensen 

binden, maar voor die groep wel van groot belang zijn. Op elk van deze effecten zijn 

belangrijke veranderingen gaande met wisselende trends als de centralisatie van 

voorzieningen, internetwinkelen, toenemende vrije-tijdseconomie, het nieuwe werken. Maar 

de meest belangrijke trend lijkt die van de opkomst van de stad. 

 

Tot recent kenden we een heuse minister voor ‘Grote Steden Problematiek’. Zijn doel was 

min of meer om vanuit het Rijk de leeglopende steden een helpende hand te geven. In 

korte tijd lijken de rollen omgedraaid. Inmiddels vindt groei vrijwel uitsluitend plaats binnen 
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steden. De motor van onze groeiende kennis- en diensteneconomie draait in steden, de 

stad is hip en happening. Ook buiten Nederland is deze trend volop gaande. Documentaires 

als ‘If mayors ruled the world’ illustreren daarbij hoe de groeiende politieke en economische 

macht van steden sterk combineert met de relatief hoge flexibiliteit, slagkracht en draagvlak 

voor noodzakelijke of wenselijke verandering en aanpassing. Hier bestaan typisch de 

grootste kansen om allerlei veranderingen om te zetten in productiviteit en waarde. Steden 

lijken daarmee in rap tempo ijkpunt te worden voor de aanpak van nieuwe problemen 

waarmee onze samenlevingen worden geconfronteerd. 

 

Bovenstaande heeft op zich al veel (positieve) raakvlakken met ‘buiten de stad’. Maar wat is 

eigenlijk ‘buiten de stad’? Immers, in bovenstaande redeneringen loopt ‘de stad’ als 

ruimtelijk systeem en ‘de stad’ als fysieke plek gemakkelijk door elkaar heen. Cruciaal voor 

elke stad is de verbinding met het ommeland en met andere steden, en evengoed 

omgekeerd. Het verkeersysteem levert de schakel waarmee die verbinding tot stand komt, 

en bewaart daarmee tevens de balans tussen stad en ommeland.  

 

Onze positie is dat het een cruciale vraag is hoe steden zich onderling en met hun omgeving 

verbinden. Juist die verbindingen maken een stad immers tot de stad; een ontmoetingspunt 

van mensen en ideeën in grote kwantiteit én diversiteit. Verbindingen bewaren daarnaast 

de balans tussen stad en ommeland zodat deze elkaar aanvullen en versterken in plaats van 

zich gescheiden ontwikkelen. 

 

Onze positie is dat in deze verbinding een belangrijke, nog nagenoeg openliggende, 

opgave voor de verkeerskunde ligt: hoe ontwikkelen we het verkeerssysteem met als 

achtergrond de (al dan niet nagestreefde) snelle groei en veranderende rol van steden, in 

het bijzonder in hun verbinding met het ommeland en met andere steden. Dit alles onder de 

randvoorwaarde dat juist in en rond steden de ruimte extreem beperkt is, zowel fysiek, 

milieukundig als politiek. 

 

 

... IN VERGELIJKING MET  DE BESTAANDE PRAKTIJK 
We zien de verkeerskunde graag veranderen in een discipline die draait om het stellen van 

de juiste vragen, het verbinden van vragen met data en het daarin kunnen identificeren van 

patronen met zeggingskracht over de gestelde vragen. Startpunt is wat ons betreft dus niet 

(primair) ‘waar zijn de knelpunten en wat doen we eraan’, maar: ‘waar lopen mijn bewoners 

tegenaan’. Of mijn bezoekers. Of mijn potentiele bezoekers. Wat laat bestaande data 

daarover zien en is de trend positief of negatief? 

 

In deze lijn omschreef Karel Martens, hoofddocent aan de Universiteit Nijmegen en verkozen 

tot ‘verkeersprofessional van 2014’ de huidige verkeerskunde als ‘reactief’ en stelde daarbij:  

 

“De grootste kans voor het vakgebied daarentegen, nu en in de verdere toekomst, is om los 

te komen van deze reactieve benadering en om kleine problemen aan te pakken (of niet) 

vanuit een visie op de rol van verkeer en vervoer in de maatschappij. Hoe kan verkeer en 

vervoer er aan bijdragen dat iedereen activiteiten kan bereiken en zo het beste uit zichzelf 

kan halen? Hoe kan verkeer en vervoer bijdragen aan aantrekkelijke steden en regio’s waar 

mensen graag willen wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst?” 2 

 

 

                                                      

 
2 Voor het volledige artikel dat verscheen n.a.v. Martens’ verkiezing tot ‘verkeersprofessional 

van het jaar’ zie: http://www.verkeerskunde.nl/trends-2015/2015/zoeken-naar-een-bovenal-

menselijk.4.39126.lynkx  

http://www.verkeerskunde.nl/trends-2015/2015/zoeken-naar-een-bovenal-menselijk.4.39126.lynkx
http://www.verkeerskunde.nl/trends-2015/2015/zoeken-naar-een-bovenal-menselijk.4.39126.lynkx
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Onze positie is dat deze vragen niet ingevuld kan worden door de huidige verkeerskundige 

praktijk die zich vooral op het macro-niveau afspeelt en die zich concentreert rond 

aspecten als (vooral) de auto, reistijden en intensiteiten. Maar die juist nauwelijks de 

verbinding legt met onderliggende en verschuivende doelen. En die dat vanwege een 

anoniem aggregatieniveau, beperkte verknoping van data en het beperkte analysekader 

ook niet kàn leggen.  

 

Onze positie is om nieuw beschikbaar komende data, reeds bestaande data, nieuwe 

concepten en nieuwe data-technieken optimaal met elkaar te verbinden zodat meer 

zegkracht ontstaat over vragen hoe verkeer en vervoer voor wie, in welke situaties en in 

welke mate bijdraagt aan het kunnen uitvoeren van activiteiten en/of aantrekkelijke steden 

en regio’s. Oftewel: hoe kunnen we oude en nieuwe data, nieuwe concepten en nieuwe 

data-technieken verbinden om nieuwe verhalen te vertellen; de verbinding tussen de 

verkeerskunde te leggen met ‘waar we het voor doen’. 

 

DE OPGAVE : EEN STAPPENPLAN 
Om aan bovenstaande ambitie te werken, zien we de volgende concrete bouwstenen, 

waar we vanuit onszelf en/of in partnership aan willen bijdragen: 

 DATA: selecteren en bruikbaar ontsluiten van nieuwe data: We maken afspraken 

voor snelle afname van gerichte data, of werken samen met nieuwe data-

leveranciers of data-initiatieven. We denken hierbij aan Mezuro, Mobidot, Ring-Ring, 

BikePRINT, BeterBenutten, NDW, KiM-Mobiliteitspanel, apps in mobiliteitsmanagement, 

‘smart cities’, maar verwachten dat deze lijst niet volledig is, en ook zal groeien. 

 ARCHITECTUUR: het opzetten danwel participeren in de realisatie van een 

systeemarchitectuur ter flexibel beheer en manipulatie van ruimtelijk/verkeerskundige 

data. We sluiten ons graag aan bij initiatieven in deze richting zoals DittLab vanuit TU 

Delft en CGI, vanuit TNO, vanuit AMS/MRA, zolang de opzet open source is, danwel 

leren van de ervaringen die hier worden opgedaan. 

 BEGRIP: ontwerpen van algoritmes en methodieken om data op te schonen, met 

elkaar te verbinden en te aggregeren/selecteren in plaats, tijd en volgens flexibele 

segmentatie op willekeurige aspecten (o.a. locatie, mens, context, verplaatsing).  

 BEHEER: vullen van systeemarchitectuut met bestaande en nieuwe (open) data en 

daarin verbinden met bovenstaande concepten. Als bestaande data zien we o.a. 

OpenStreetMap, OpenOV, Kerncijfers Wijken en Buurten (KWB), Onderzoek 

Verplaatsingsgedrag in Nederland (OViN), PDOK, NWB 

 VERBEELDING: het binnen projecten en samen met opdrachtgevers visualiseren van 

deze data dmv technieken als GIS, infographis, dashboards en een goede dosis 

creativieit en inventiviteit. Als inspirerend voorbeeld zien we het werk van infographic-

bureaus of bijvoorbeeld van ‘de Argumentenfabriek’, met welke soort bureaus we 

graag samenwerking zoeken zodra de data hiertoe enigszins op orde komt; die dient 

zowel terdege verbonden, flexibel selecteerbaar als voldoende ‘rijk’ te zijn. 

 PROCES: de verkeerskunde is een toegepaste discipline; ze heeft alleen waarde 

wanneer effectieve communicatie bestaat. Niet rapporten of analyses zijn het 

eindproduct, maar hoe deze een plaats krijgen in een participatief traject of 

beleidsproces. Bij andere vragen en andere benadering zijn waarschijnlijk ook 

andere processen wenselijk en/of mogelijk. 

 

ONZE ROL  
We zien bovenstaande ambitie niet als ‘middel-tot’, maar als reden van ons bestaan als 

adviesbureau en waarom wij als adviseurs voor dit vak kiezen. Recent hebben we veel 

initatief gezien tot verdieping in de verkeerskunde. We participeren daarin en blijven dat ook 
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graag doen. We noemen het ‘Vakdebat’ vanuit tijdschrift Verkeerskunde, de ‘Coalition of 

the Willing’ voor nieuwe verkeerskunde, het Transitieteam Verkeer&Mobiliteit, Movinnio, 

themagroepen binnen Beter Benutten, ‘Communities of Research and Practice’ rond 

verkeerskundig, wetenschappelijk onderzoek, de ‘Tour de Force’, en kennisportals. In elk zien 

we belangrijke waarde, maar we willen ook aan de slag aan daadwerkelijke ontwikkeling, 

met name ook waar deze de tijdshorizon of scope van bovenstaande initiatieven overstijgt. 

We kiezen er daarom voor ‘gewoon’ aan de slag te gaan op basis van een structureel en 

substantieel urenbudget en werkbudget. We staan daarbij zowel open voor een rol als 

aannemer/integrator als in een afnemer-leverancier rol met andere partijen. 

 

Onze positie is dat vernieuwen ook een kwestie van gewoon beginnen is. En vernieuwing 

vergt hoe dan ook een lange adem. Tot de tijd dat we een initiatief zien die bovenstaande 

posities over visie en werkwijze grotendeels deelt (en waar ook daadwerkelijk de daad bij 

het woord wordt gevoegd), nemen we graag de rol van een aannemer c.q. ‘integrator’ op 

ons. Wanneer een zakelijke leverancier-afnemer rol (in beide richtingen) de betere optie lijkt, 

is dat ook prima.  

 

We werken voor eigen kosten, omdat we dat voor onszelf van belang vinden. Niets meer en 

zeker niets minder. We werken graag samen met wie bovenstaande posities met ons deelt. 

We beginnen niet morgen, maar zijn er gisteren mee begonnen.  

  

 

Meer weten; mail ons of kijk op www.studiobereikbaar.nl/innovatie 

 

 

http://www.studiobereikbaar.nl/innovatie

