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voet, fi ets, bus, tram, enz.) te vergelijken op een “well-to-
wheel” basis.

Methodologie

Dit project is onderverdeeld in zeven werkpakketten.

Het eerste werkpakket (WP1) behandelt de specifi catie en 
selectie van beleidsmaatregelen die in dit project onder-
zocht zullen worden. Sommige beleidsmaatregelen omvat-
ten de evaluatie van de impact bevolkingsscenario’s, zoals 
een verandering in de huishoudsamenstelling, huishoudin-
komen, autobezit, enz., op activiteiten-verplaatsingspatro-
nen. Een andere maatregel die onderzocht kan worden is 
bijvoorbeeld de analyse van de impact van een spreiding 
van verplaatsingen tijdens de piekperiode door een versoe-
peling van werk-, school- en winkeluren, op activiteiten-ver-
plaatsingspatronen.

Het tweede werkpakket (WP2) omvat de dataverzameling 
nodig voor het project. Twee types data zijn nodig: 1. Data 
uit activiteitendagboekjes moet verzameld worden om zo 
een beeld te krijgen van dagelijkse activiteiten- en verplaat-
singsplanningsbeslissingen van huishoudens; 2. Specifi eke 
data moet verzameld worden om de impact/sensitiviteit van 
beleidsmaatregelen uit WP1 in te schatten. Deze laatste 
data zal verzameld worden m.b.v. “stated preference en sta-
ted adaptation” experimenten.

Het derde werkpakket (WP3) onderzoekt de aanpassing 
van de huidige activiteitengebaseerde en emissiemodellen 
om zo de gekozen beleidsmaatregelen te evalueren. Om de 
milieuinvloed te beoordelen, zullen we gebruik maken van 
een milieuclassifi catie tool voor voertuigen, Ecoscore ge-
naamd. Totnogtoe biedt dit model echter niet de mogelijk-
heid om emissies van een geïntegreerd multimodale trans-
portketen in rekening te brengen. Dit onderzoek zal even-
eens opgenomen worden binnen WP3.

In het vierde werkpakket (WP4) zullen we de beleidsmaatre-
gelen uit WP1 herformuleren in termen van verschillende 
hypothetische scenario’s die bevattelijk en duidelijk zijn voor 
de respondenten. Het eerste doel van dit werkpakket omvat 
een beoordeling van de sociale aanvaarding en ontvanke-

CONTEXT

Verstedelijkte gebieden zijn de drijfkracht achter de natio-
nale vermogens- en economische groei. De succesvolle 
werking van het transportsysteem (als middel om ruimtelijke 
beperkingen te overbruggen) en van de structuur van het 
grondgebruik (ruimtelijke verdeling) zijn echter de voor-
naamste factoren die de kwaliteit van het potentieel van 
zulke steden bepalen. Om te komen tot een duurzamer ver-
plaatsingsgedrag, is het belangrijk om elke vervoermidde-
lenkeuze duidelijk te integreren in een goed gecoördineerde 
multimodale transportketen. 
Om te voldoen aan principes van duurzame ontwikkeling, 
moet elke multimodale transportketen (i) een sociale ontwik-
kelingsrol vervullen, (ii) economische groei en ontwikkeling 
ondersteunen en (iii) economische voordelen bieden. Onze 
doel binnen dit project bestaat erin om aandacht te schen-
ken aan deze drie pillaren van duurzaamheid in de context 
van multimodaal transport.

PROJECTBESCHRIJVING

Doelstellingen

Tot het algemene doel van dit onderzoeksproject behoort 
het verwerven van inzicht in individueel actviteiten- en gere-
lateerd verplaatsingsgedrag in een multimodale transport-
context.

Daarom omvat de eerste doelstelling de voorspelling van de 
reactie van individuen op veranderingen in hun verplaat-
singsomgeving. De focus zal specifi ek gericht zijn op multi-
modaal vervoer. We zullen eveneens de invloed onderzoe-
ken van prijszetting (betaald in een multimodale transport-
context) in relatie tot multimodaal vervoer.

In een tweede doelstelling trachten we een gedetailleerd ka-
der te ontwikkelen van de verschillende kosten en opbrengs-
ten bij een multimodale transportketen.

Ten derde is het de bedoeling om de energie- en milieugere-
lateerde impact van multimodaal personenvervoer te analy-
seren en de verschillende vervoersmiddelen (trein, auto, te 
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Opvolgingscomité

Voor de volledige en de meest up-to-date 
samenstelling van het Opvolginscomité, 
gelieve onze databank van federale on-
derzoeksacties (FEDRA) te bezoeken op 
http://www.belspo.be/fedra of 
http://www.belspo.be/ssd

lijkheid van de gebruikers t.o.v. de 
gekozen beleidsmaatregelen. Deze 
belangrijke informatie wordt vaak 
niet opgenomen in beleidsaanbeve-
lingen. Verder is het de bedoeling 
dat binnen dit werkpakket een defi ni-
tie wordt opgesteld van de beleids-
maatregelen in de vorm van scena-
rio’s zodat ze geschikt zijn voor eva-
luatie en analyse door middel van 
activiteitengebaseerde modellen.

Het vijfde werkpakket (WP5) zal de 
nieuw ontwikkelde Ecoscore indica-
tor en de verzamelde data aanwen-
den om de milieu-impact van multi-
modaal personenvervoer in te schat-
ten. Een gevoeligheidsanalyse zal 
uitgevoerd worden om de invloed 
van inputparameters op het eindre-
sultaat te bepalen. 

In het zesde werkpakket (WP6) zal 
een sociale kosten-baten analyses 
(SCBA) gebruikt worden.

Het laatste werkpakket (WP7) be-
handeld de uiteindelijke beleidsaan-
bevelingen.

INTERACTIE TUSSEN DE 
VERSCHILLENDE PARTNERS

(C=Uhasselt; P2=VUB; P3=VUB; 
P4=ULB)

WP 1 zal uitgevoerd worden door C 

van maand 1 tot 6. Gebaseerd op de 
gespecifi eerde beleidsmaatregelen 
zullen C, P3 en P4 bijkomende data 
verzamelen (WP2) gedurende het 
eerste jaar. In WP3 zullen C en P3 
de modelaanpassingen realiseren. 
WP4 zal uitgevoerd worden door C, 
P2 en P4, terwijl WP5 en WP6 res-
pectievelijk uitgevoerd zullen worden 
door P3 en P2.

VERWACHTE RESULTATEN 
EN/OF PRODUCTEN

Gedurende het onderzoeksproces 
zullen korte interne voortgangsrap-
porten halfjaarlijks opgeleverd wor-
den door het project management 
comité. Deze voortgangsrapporten 
zullen samengesteld worden en ver-
volgens elke zes maanden voor dis-
cussies verspreid worden onder de 
leden van het opvolgingscomité, sa-
men met de voorlopige rapporten 
van de afgewerkte werkpakketten. 
Boven op de tussentijdse resultaten, 
zullen eveneens fi nale producten 
aangeleverd worden, namelijk de 
verzamelde data uit WP2, het aan-
gepast activiteitengebaseerde en 
emissiemodel uit WP3 en de pro-
jectsamenvattingen op het einde van 
jaar 1 en 2. Bovendien zullen artikels 
gepubliceerd worden in vooraan-
staande wetenschappelijke tijd-
schriften en internationale symposia 
en conferenties.

Een gedragsanalyse en evaluatie van de impact op het milieu 
bij een multimodale transportkeuze

Universiteit Hasselt (IMOB) doet uit-
gebreid onderzoek naar activiteiten-
gebaseerde transportmodellen. 
Deze modellen zijn belangrijk in het 
kader van het Estimate-project, voor 
het doorrekenen van beleidsmaatre-
gelen in een multimodale transport-
keten. 

VUB-ETEC heeft een uitgebreide 
ervaring rond emissie-modellering 
en voertuigtechnologie. De experti-
se met betrekking tot de Ecoscore-
tool kan onmiddellijk ingeschakeld 
worden in het project (zie WP3 en 
WP5).

Onderzoekers van VUB-MOSI heb-
ben een uitgebreide track-record 
met betrekking tot kosten-baten 
analyses. Bijgevolg heeft hun in-
breng in WP6 een belangrijke toege-
voegde waarde voor het project.
 
ULB heeft een uitgebreide expertise 
in het domein van de psycho-sociale 
wetenschappen, toegepast binnen 
transport en mobiliteit. Deze exper-
tise is van belang in WP2 en in 
WP4. 

CONTACT INFORMATIE

PARTNERS -  ACTIVITEITEN


