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Trajectcontrole E40 Brussel-Gent
verbetert verkeersveiligheid
Transport & Mobility
Leuven rondde in
januari dit jaar een
uitgebreide studie af
naar de effecten van
trajectcontrole op de
A10/E40 Brussel-Gent.
Voor de effectstudie zijn
twee jaar aan gedetailleerde data gebruikt van
het Verkeerscentrum
Vlaanderen en de Belgische politie.
De trajectcontrole op de A10/E40 werd in september 2012 ingevoerd. Volgens de onderzoekers heeft die invoering geen impact gehad op de wegcapaciteit, maar daalde de gemiddelde snelheid van auto's en bestelwagens wel met 4% en namen de snelheidsafwijkingen van deze voertuigen met 25% tot 30% af (rustiger verkeersbeeld). Verder daalde
het aantal lichte snelheidsovertreders met 29% en het aantal zware overtreders met maar
liefst 78%. Belangrijkste effect van de trajectcontrole is echter dat het aantal ongevallen
op het traject afnam, met ongeveer 15%.

Project Brabant in-car III
op A67 succesvol afgerond
Het project Brabant in-car III voor het ontwikkelen van slimme apps en technieken
om de doorstroming op de weg te verbeteren, is formeel afgesloten. Het ministerie
van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat presenteerden eind maart, tijdens
de Automotive Week in Helmond, de resultaten van de proef.
Meer dan 3.000 mensen hadden de voor Brabant in-car III ontwikkelde apps gedownload
en gemiddeld reden er 150 app-gebruikers

per dag op het onderzoekstraject A67. Zo’n
83% van deelnemers gaf aan zijn snelheid
te kiezen op basis van een mix tussen eigen
waarneming, de matrixborden boven de weg
en de adviezen van de apps. Daarmee zijn
de apps een goede aanvulling voor een juiste
snelheidskeuze en hebben ze de potentie om
files en gevaarlijke situaties door snelheidsverschillen te voorkomen. Volgens het ministerie zou het effect op de weg al merkbaar
moeten zijn als 2% van het totaal aantal weggebruikers de in-car instructies opvolgt.

Big dataonderzoek
naar effecten
PM10 en NO2

Wegverkeer is een van de boosdoeners van
luchtvervuiling door fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Uit een studie van het
RIVM en de Universiteit Utrecht blijkt, dat
deze luchtvervuiling nog schadelijker is dan
al werd aangenomen.
Tot op heden werden alleen de PM10-niveaus
in de berekeningen voor vroegtijdige sterfte
gebruikt. Uit het onderzoek blijkt echter dat
er ook een onafhankelijk effect van NO2 op
vroegtijdige sterfte is. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat zelfs mensen ónder de
65 jaar een verhoogde kans op sterfte lopen
door PM10 en NO2. Voorheen werd gedacht
dat alleen mensen van hoge leeftijd vroegtijdig
doodgaan door luchtverontreiniging.
De onderzoekers hebben de gegevens van
7 miljoen Nederlanders geanalyseerd. Daarmee is de studie het grootste onderzoek ooit
naar de gevolgen van de luchtkwaliteit op het
woonadres.
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Hét congres over ITS. Thema van
deze editie: Towards Intelligent
Mobility – Better Use of Space.

Het is even vliegen, maar dan heb je ook wat: een
jubileumeditie van het brede mobiliteitscongres
dat al sinds 1908 in steeds verschillende landen
en continenten wordt gehouden.

Jaarlijkse beurs voor verkeer- en
vervoerprofessionals. Op de beursvloer en
tijdens de lezingen aandacht voor de laatste
noviteiten op het gebied van mobiliteit.
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