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Samenvatting

Optimalisatie van een verkeerssysteem door het uitbreiden of ver-

beteren van het bestaande verkeersnetwerk wordt vaak het oplos-

sen van het Network Design Problem (NDP) genoemd. Het

optimaliseren door toepassing van dynamisch verkeersmanagement

(DVM) maatregelen kan worden gezien als een variant van het NDP.

Traditioneel is deze optimalisatie gericht op het verbeteren van de

bereikbaarheid. Echter, de kwaliteit van het verkeerssysteem is niet

enkel een zaak van bereikbaarheid, maar ook van externe effecten

als verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, klimaat en geluid. In dit arti-

kel zijn de resultaten van onderzoek naar de optimalisatie van ex-

terne effecten met behulp van DVM maatregelen beschreven. De

formulering en berekening van de doelfuncties zijn beschreven,

waarbij gebruik is gemaakt van een macroscopisch dynamische ver-

keerstoedeling. Verder zijn drie aanpakken om deze optimalisaties

uit te voeren vergeleken in een case studie. Deze drie aanpakken zijn

gebaseerd op een Genetisch Algoritme. Daarnaast is een analyse ge-

daan om te bepalen of de doelen tegenstrijdig zijn of samengaan.

De studie laat zien dat de optimalisatie van congestie, verkeersvei-

ligheid, emissies en geluid steeds een verschillend optimale oplos-

sing geeft. Individuele optimalisatie is mogelijk, maar in de case

studie blijkt dat er geen toepassing van DVM maatregelen bestaat

die optimaal is voor alle doelen. Echter, de doelen emissies en con-

gestie blijken in dit voorbeeld grotendeels samen te gaan en tegen-

strijdig te zijn met geluid en verkeersveiligheid. Het is dus zeker niet

waar dat wat goed is voor bereikbaarheid ook goed is voor de ex-

terne effecten en de aanpak van verschillende externe effecten een-

voudig kan worden gecombineerd. Er is dus een politieke afweging

noodzakelijk voor het kiezen van de uiteindelijke oplossing. 

Summary

The optimization of traffic systems by expanding or improving an

existing network is often referred to as a Network Design Problem

(NDP). The optimization of dynamic traffic management (DTM) me-

asures can be seen as a variant of the NDP. Traditionally, this type of

optimization is focused on improving accessibility, given particular

boundary conditions for traffic safety and livability (set by law). Yet,

the quality of traffic systems is not only a matter of accessibility, but

also of externalities such as traffic safety, air quality and climate.

This paper describes the results of research on optimization of DTM

measures to improve externalities. The formulation and calculation

of the objective functions are described using a dynamic traffic 

assignment (DTA) model and three solution approaches are presen-

ted using genetic algorithms and compared in a case study. Fur-

thermore, an analysis of objectives being opposite or aligned when

a traffic system is being optimized using these measures is presen-

ted. Within this research the NDP problem is formulated as a bi-level

optimization problem. The objectives for congestion, traffic safety,

emissions and noise show different optimal solutions, which means

there is not a combination of measures resulting in an optimal situ-

ation for a combination of all objectives. However, it was found that

the objectives concerning emissions and congestion are aligned and

that these objectives are opposite to noise and traffic safety. This

shows that it is not true that improving accessibility will also im-

prove externalities and that finding solutions for decreasing of mul-

tiple externalities is not easy. A public policy decision is needed for

choosing the solution.

1. Inleiding

Door de sterke samenhang tussen problemen en ook de sterke sa-

menhang tussen oplossingen, volstaat de traditionele focus op het

oplossen van individuele problemen niet meer. Afwikkelingsproble-

men op snelwegen kunnen bijvoorbeeld leiden tot sluipverkeer door

woonwijken met leefbaarheidsproblemen tot gevolg en daarom is er

dan ook steeds meer aandacht voor het beschouwen van de proble-

men en zoeken van oplossingen op netwerkniveau. Daarnaast zien

we veel aandacht voor beter benutten van de bestaande infrastruc-

tuur door toepassing verkeersmanagementmaatregelen. Deze be-

nutting is (nog) met name gericht op het verbeteren van de

bereikbaarheid. Echter, de kwaliteit van het verkeerssysteem is niet

alleen afhankelijk van congestie, maar ook van andere externe ef-

fecten zoals verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. De laatste jaren is

een groeiende aandacht voor deze effecten te zien en daarbij ligt er

ook een rol voor verkeersmanagementmaatregelen. Binnen de Nota

Mobiliteit wordt gesproken over het faciliteren van de groei van de

mobiliteit en het verminderen van de externe effecten (1). De vraag

is of dit tegelijkertijd mogelijk is en daarmee in hoeverre de ver-

schillende doelstellingen tegenstrijdig zijn (2). Indien het verbete-

ren van de bereikbaarheid en het verminderen van de externe

effecten mogelijk is dan kan men volstaan met het optimaliseren

van deze doorstroming. Echter, de verwachting is dat dit niet het

geval is en dan zijn beleidskeuzes noodzakelijk waarbij informatie

nodig is over de consequenties van deze keuzes. Met deze achter-

grond is een studie gestart, waarin onderzocht wordt hoe regionale

verkeerssystemen kunnen worden geoptimaliseerd met als doel het

verminderen van de externe effecten met behulp van dynamische

verkeersmanagement (DVM) maatregelen op strategisch niveau. 

De meeste studies binnen verkeer en vervoer richten zich op de op-

timalisatie van enkelvoudige doelstellingen (al dan niet bestaande

uit een combinatie van doelstellingen) gegeven een aantal rand-

voorwaarden zoals het beschikbare budget (3,4,5). Ook de optimali-

satie van de externe effecten kan worden vereenvoudigd tot het

optimaliseren van een enkele doelfunctie door het meenemen van
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Figuur 1: Illustratie bi-level probleem: Het lagere niveau is de randvoorwaarde voor het hogere niveau
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een compensatieprincipe. Dit betekent dat de doelfuncties met een

bepaalde weging worden opgeteld tot een enkele doelfunctie. Ech-

ter, deze doelfuncties kunnen tegenstrijdig zijn en iedere wijze van

compensatie tussen doelen is uiteindelijk een politieke keuze. Dit

geldt ook voor de vaak toegepaste economische afweging waarbij de

effecten worden gemonetariseerd en opgeteld. Bovendien introdu-

ceert dit nieuwe onzekerheden met betrekking tot de juiste mone-

taire waarde. Vanuit het oogpunt van wetenschappelijk onderzoek

ligt het dan ook meer voor de hand een multicriteria optimalisatie

uit te voeren. Een dergelijke optimalisatie resulteert in een Pareto

optimale set van oplossingen. Een Pareto optimale set bestaat uit

oplossingen die niet worden gedomineerd door een andere oplos-

sing, dat wil zeggen, oplossingen die niet verbeterd kunnen worden

op een doelstelling zonder een verslechtering op een andere doel-

stelling. Het voordeel van het bepalen van deze Pareto optimale set

is dat deze zeer nuttige informatie levert voor de beleidsafweging

waarbij de uiteindelijke keuze wordt gemaakt voor een oplossing.

Op basis van deze set kan namelijk heel snel het optimum worden

gevonden bij gegeven weegfactoren voor de doelstellingen. Tevens

kan ook de gevoeligheid van de gebruikte weegfactoren op de opti-

male oplossing worden bepaald. Dit is mogelijk omdat ongeacht de

gebruikte weging de optimale oplossing onderdeel is van deze Pa-

reto optimale set (6).

Er zijn meerdere studies waarbij onderzoek is gedaan naar het opti-

maliseren van verkeersmanagementsystemen waarbij (een deel van

de) externe effecten onderdeel vormden van de doelfunctie. Voor-

beelden kunnen worden gevonden in (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14).

Echter tot nog toe betrof dit veelal slechts een deel van de externe

effecten, betrof dit een lokale optimalisatie op kruispunt- of weg-

vakniveau of is een statische toedeling gebruikt voor het bepalen

van het effect van de inzet van maatregelen. Echter, de verkeersdy-

namiek die wordt gemodelleerd in een dynamische toedeling is niet

alleen van belang voor het goed kunnen modelleren van DVM-maat-

regelen, maar uit diverse onderzoeken blijkt tevens dat dit een sterk

verklarende variabele is voor het bepalen van de externe effecten

van verkeer (zie bijvoorbeeld 15, 16, 17 en 18). 

In dit artikel wordt een raamwerk gepresenteerd voor de optimali-

satie van externe effecten met behulp van verkeersmanagement

maatregelen waarbij enkelvoudige doelstellingen worden geopti-

maliseerd en het effect op de overige doelstellingen kan worden geë-

valueerd. Congestie wordt daarbij in termen van vertraging

beschouwd als onderdeel van deze externe effecten. Binnen dit

raamwerk wordt de verkeersdynamiek expliciet meegenomen. In

het artikel wordt inzicht gegeven in de formulering van de doel-

functies en toont een toepassing. Belangrijke vraag daarbij is de

mate waarin de verschillende doelstellingen tegenstrijdig zijn of

samen gaan. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het model raamwerk

en de methoden voor het bepalen van de externe effecten op basis

van een dynamische verkeerstoedeling. De aanpak waarmee het op-

timalisatieprobleem is opgelost wordt behandeld in hoofdstuk 3. In

hoofdstuk 4 wordt vervolgens de resultaten gepresenteerd van een

toepassing op een case studie. De discussie, conclusies en het ver-

dere onderzoek volgt tenslotte in hoofdstuk 5.

2. Model raamwerk en methodiek

Het optimaliseren van verkeerssystemen door het toevoegen van in-

frastructuur of aanpassen van bestaande infrastructuur wordt

meestal een netwerk ontwerpprobleem (Network Design Problem

(NDP)) genoemd. Het optimaliseren van een verkeerssysteem met

behulp van verkeersmanagementmaatregelen is een variant op dit

NDP. Vaak worden deze problemen geformuleerd als een bi-level op-

timalisatieprobleem, waarbij op het laagste niveau de weggebrui-

kers hun routekeuze optimaliseren en gesimuleerd worden over het

netwerk, terwijl op het hoogste niveau de maatregelen dusdanig

worden ingezet dat de netwerkdoelen worden behaald. 

Ook in dit onderzoek is dit optimalisatieprobleem geformuleerd als

een bi-level optimalisatie probleem. 

Het hogere niveau bestaat uit de optimalisatie van de doelen van de

gezamenlijke wegbeheerders met betrekking tot congestie, lucht-

kwaliteit, geluidhinder, klimaat en verkeersveiligheid door het in-

zetten van beschikbare DVM maatregelen. In het lagere niveau

optimaliseren weggebruikers haar eigen doelen (in deze situatie mi-

nimalisatie van individuele reistijden). Het daadwerkelijk oplossen

van dit laatste optimalisatieprobleem is gelijk aan het berekenen

van het welbekende gebruikersevenwicht in een netwerk. In een ge-

bruikersevenwicht verdeelt het verkeer zich namelijk zodanig over

de schakels van een netwerk dat een evenwicht ontstaat waarin

geen individuele verkeersdeelnemer zich kan (deterministisch) of

denkt te kunnen (stochastisch) verbeteren door het kiezen van een

andere route. Door daarbij in het lagere niveau een gebruikerseven-

wicht uit te rekenen betreft het hier verkeersmanagement op het

strategische niveau en dus niet het real-time optimaliseren van

DVM-maatregelen waarbij gereageerd wordt op de actuele ver-

keerssituatie.  Gegeven de optimalisatie van DVM-maatregelen en

dat verkeersdynamiek een sterk bepalende verklarende variabele is

voor de externe effecten wordt het lagere niveau in dit onderzoek

geoperationaliseerd door het berekenen van een stochastisch dyna-

misch gebruikersevenwicht (DUE) met een macroscopisch dyna-

misch verkeersmodel. De optimalisatie van het hogere niveau is
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daarmee afhankelijk van de optimalisatie in het lagere niveau. Aan-

gezien het bi-level geformuleerde NDP een zeer complex, NP-hard

probleem is, worden vaak heuristieken als Genetische Algoritmen of

Simulated Annealing gebruikt. Heuristieken proberen slim te zoe-

ken binnen de mogelijke oplossingen, maar bieden geen garantie

voor het vinden van het daadwerkelijke optimum. Dergelijke heu-

ristieken hebben nog wel veel functie-evaluaties nodig, wat in deze

optimalisatie betekent dat er veel mogelijke oplossingen doorgere-

kend moeten worden met het dynamische verkeersmodel. Aange-

zien de rekentijd dan van belang wordt zijn er drie aanpakken

toegepast, waarbij onderzocht is of de rekentijd kan worden ver-

minderd. Deze aanpakken zijn gebaseerd op een Genetisch Algo-

ritme (GA) en worden beschreven in hoofdstuk 3. 

2.1 Hogere niveau
In het hogere niveau worden de individuele doelfuncties z geopti-

maliseerd (zie tabel 1). Ondanks het feit dat wegbeheerders ver-

schillende mogelijk conflicterende doelen kunnen nastreven en de

beschikbare maatregelen voor de diverse partijen kunnen verschil-

Doel Indicator Opmerking 
Congestie Totale reistijd (h) Omdat vaste verkeersvraag is aangenomen, is het 

minimaliseren van totale reistijd gelijk aan het minimaliseren 
van het aantal voertuigverliesuren 

1

( )

( )
am a

a t m am

q t
z

v t
=∑∑∑

l
                                                                                                                                                              [1] 

Verkeersveiligheid Totaal aantal letselongevallen Berekening gebaseerd op de relatie tussen blootstelling en 
risico per wegtype. 

2 ( )am ad md a
a t m d

z q t Rδ=∑∑∑∑ l                                                                                                                                              [2] 

Klimaat Totale hoeveelheid CO2 emissie 
(gram) 

Berekening gebaseerd op gemiddelde snelheids 
gebaseerde discrete emissiefuncties per voertuig-categorie 
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snelheidshandhaving op CO2 emissies (20).  
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Luchtkwaliteit Gewogen totale hoeveelheid NOx 
emissie (gram) 
Gewogen totale hoeveelheid PM10 
emissie (gram) 

Berekening gebaseerd op aan verkeerssituatie gebaseerd 
emissiemodel, waarbij discrete emissie functies naar 
afwikkelingsniveau per voertuigcategorie en per wegtype 
worden gebruikt. Emissiefactoren zijn afgeleid van het CAR 
emissiemodel en de studie ‘Emissies en files (21). 
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Waarbij: 

1z        : Doelfunctie congestie (= totale reistijd) (h) 

2z        : Doelfunctie verkeersveiligheid (= aantal letselongevallen) 

3z        : Doelfunctie klimaat (= totale hoeveelheid CO2 emissie) (gram) 

4
sz       : Doelfunctie luchtkwaliteit (= gewogen hoeveelheid emissie van stof s) (gram) 

5z       : Doelfunctie geluid (= gewogen gemiddelde geluidsemissie bij de bron) (dB(A)) 

( )amq t  : Voertuigcategorie m instroom naar wegvak a op tijdstip t (voertuigen) 

( )amv t  : Gemiddelde snelheid van voertuigcategorie m op wegvak a op tijdstip t (km/h) 

mdR      : Risicocijfer van voertuigcategorie m voor wegtype d (letselongevallen/(vrt*km)) 
CO2 ( )mE ⋅ : CO2 emissiefactor van voertuigcategorie m, afhankelijk van snelheid (gram/(vrt*km)) 

( )s
mdE ⋅  : Emissiefactor stof s van voertuigcategorie m op wegtype d, afhankelijk van snelheid (gram/(vrt*km)) 

( )mL ⋅   : Gemiddelde geluidsemissie van voertuig categorie m, afhankelijk van snelheid (dB(A)) 

wL        : Gewogen gemiddelde geluidsemissie op netwerkdeel met verstedelijkingsgraad w (dB(A)) 

al         : Lengte van wegvak a (km) 

adδ       : Wegtype indicator, is 1 als wegvak a is wegtype d, anders 0 

awδ       : Verstedelijkingsgraad indicator, is 1 als wegvak a is van verstedelijkingsgraad w, anders 0 

aw        : Verstedelijkingsgraad rond wegvak a 

wη        : Correctiefactor voor verstedelijkingsgraad w (dB(A)) 

,m mα β : Voertuigcategorie afhankelijke parameters berekening geluidsemissie  
ref
mv       : Voertuigcategorie specifieke referentiesnelheid. 

Tabel 1: Overzicht van indicatoren en doelfuncties
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len, gaan wij in dit onderzoek uit van een groep samenwerkende

wegbeheerders. Dit kan gezien worden als één van de uitkomsten

van een Gebiedsgericht Benutten (GGB) proces (19). 

De gebruikte indicator voor congestie is de netwerkmaat totale reis-

tijd. Het doel is om de som van de reistijden voor alle reistijden van

alle ritten te minimaliseren. Omdat de verkeersvraag vast staat, is

het minimaliseren van de totale reistijd gelijk aan het minimalise-

ren van het totaal aantal voertuigverliesuren.

De gebruikte indicator voor verkeersveiligheid is het totaal aantal

letselongevallen. De rekenmethode is gebaseerd op de relatie tus-

sen blootstelling (aantal voertuigkilometers) en het risico per weg-

type (ratio van aantal letselongevallen per voertuigkilometer).

Belangrijk aandachtspunt is dat deze rekenmethode enkel het effect

van de dynamiek in routekeuze van weggebruikers (gebruik van ver-

schillende wegtype) meeneemt, maar niet het effect van verkeers-

dynamiek op specifieke wegen (snelheid en snelheidsverschillen).

Binnen een uitgebreid literatuuronderzoek naar de modellering van

externe effecten is helaas geen geschikte methode gevonden voor

het meenemen van deze effecten op basis van een macroscopische

dynamische verkeerstoedeling (22). Het doel is om het totaal aantal

letstelongevallen te minimaliseren. In tabel 2 zijn de gebruikte risi-

cocijfers (23) gepresenteerd.

De indicator voor klimaat is de totale CO2 emissie. De berekenings-

methode is gebaseerd op de relatie tussen snelheid (discrete snel-

heid stappen van 5 km/h) en de emissiefactor (emissie van CO2 per

voertuigkilometer) per voertuigcategorie. Deze methode valt onder

de categorie van emissiemodellering waarin gebruik wordt gemaakt

van een gemiddelde snelheid gebaseerde discrete emissiefunctie. De

getoonde emissiefunctie in figuur 2 is geschat in (20) waarbij gebruik

is gemaakt van de emissiefactoren geschat in (21) en een natuur-

kundige berekening van de benodigde energie bij hoge snelheden

om de weerstanden (rolweerstand, luchtweerstand en acceleratie)

te overwinnen rekening houdend met de efficiency van de motor.

Belangrijk aandachtspunt is dat de emissiefuncties zijn gebaseerd

op snelwegdata en daardoor minder geschikt zijn voor niet-snelwe-

gen, maar binnen dit onderzoek wel hiervoor zijn gebruikt. De mate

van snelheidsverschillen tussen voertuigen en acceleratie en dece-

leratie van voertuigen zal namelijk bij eenzelfde gemiddelde snel-

heid verschillend zijn voor snelwegen en niet-snelwegen. Het doel is

het minimaliseren van de totale CO2.

De gebruikte indicator voor luchtkwaliteit is de gewogen totale hoe-

veelheid NOx en de gewogen totale hoeveelheid PM10 emissie.

Naast NOx en PM10 bestaan er ook andere stoffen die relevant zijn

voor luchtkwaliteit. Echter, aangezien deze twee stoffen de meeste

problemen opleveren in Nederland in relatie tot de EU-normen, zijn

deze in dit onderzoek gekozen. De daadwerkelijke indicator voor

luchtkwaliteit is de concentratie van deze stoffen op bepaalde loca-

ties. Om deze concentraties te kunnen bepalen is een grote hoeveel-

heid extra gegevens nodig voor het berekenen van de verspreiding

zoals weersomstandigheden, wegdektype en bebouwing. Deze in-

formatie is niet standaard beschikbaar binnen een verkeersmodel.

Bovendien kost het berekenen van de concentraties de nodige re-

kentijd, terwijl rekentijd een belangrijk aandachtspunt is binnen de

optimalisatie als gevolg van het gebruik van heuristieken. Daarnaast

grijpt de inzet van DVM-maatregelen direct in op de emissies en be-

staat er uiteraard een directe relatie tussen de hoogte van de emis-

sies en de concentratie van stoffen, waardoor bij evaluatie op

emissies het belangrijkste effect wordt meegenomen. Het is echter

een feit dat luchtkwaliteit is gerelateerd aan gezondheid en daarom

zijn de concentraties op specifieke locaties van belang. Hoge con-

centraties in verblijfsgebieden zijn meer schadelijk dan hoge con-

centraties in het buitengebied. Bovendien zullen geëmitteerde

stoffen in het buitengebied zich beter kunnen verspreiden en daar-

door resulteren in lagere concentraties dan in sterk stedelijke gebie-

den. Daarom gebruiken wij wegingsfactoren per wegvak afhankelijk

van de verstedelijkingsgraad. We onderscheiden drie niveaus, sterk

verstedelijkt, verstedelijkt en buitengebied. De weegfactoren (wa res-

pectievelijk 3, 2 and 1) zijn gebaseerd op de verdunningsfactoren die

gebruikt worden in het meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden

luchtkwaliteit. Deze hangt af van de afstand en de mate waarin be-

bouwing aanwezig is bij de weg. 

De rekenmethode om de emissies te bepalen is gebaseerd op de re-

latie tussen afwikkelingsniveau en emissiefactoren (emissie per voer-

tuigkilometer) per wegtype en voertuigcategorie. Deze methode valt

onder de categorie van emissiemodellering waarin gebruik wordt

gemaakt van verkeerssituatie afhankelijke emissiefactoren. Voor

snelwegen is ook onderscheid gemaakt in ‘traffic forced’ (intensiteit

> 1,000 voertuigen per rijstrook/uur) en ‘free flow’ verkeerssituaties

(intensiteit< 1,000 voertuigen per rijstrook/uur). De emissiefactoren

zijn afgeleid van het CAR emissiemodel en het onderzoek ‘Emissies

en files‘ (21). Een voorbeeld van de emissiefactoren voor personen-

auto’s op snelwegen met een snelheidslimiet van 120 km/h wordt

getoond in figuur 3. Het doel is het minimaliseren van de totale ge-

wogen NOx emissies en de totale gewogen PM10 emissies.

Wegtype (Duurzaam Veilig definities) Risico (Rmd) letselongevallen/miljoen voertuigkilometers

Stroomweg 0.07

Gebiedsontsluitingsweg BUBEKO 0.22

Gebiedsontsluitingsweg BIBEKO 1.10

Erftoegangsweg BUBEKO 0.43

Erftoegangsweg BIBEKO 0.57

Tabel 2: Overzicht risicocijfers

Figuur 2: Voorbeeld emissiefunctie CO2 personenauto
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De gebruikte indicator voor geluidhinder is de gewogen gemiddelde

geluidsemissie bij de bron. Net als bij luchtkwaliteit geldt ook voor

geluidhinder dat de daadwerkelijke indicator de geluidsbelasting op

specifieke locaties betreft. Hiervoor zijn een grote hoeveelheid extra

gegevens nodig, zoals verharding, locatie van schermen en wegalig-

nement om de propagatie van het geluid te berekenen. Ook hiervoor

geldt dat deze informatie niet standaard beschikbaar is binnen een

verkeersmodel, dit de nodige rekentijd kost en de inzet van DVM-

maatregelen direct ingrijpt op de hoogte van de emissies en er een

directe relatie is tussen de emissies en de geluidsbelasting op speci-

fieke locaties. Voor geluidhinder geldt dat hoge geluidsemissies in

verblijfsgebieden meer schadelijk of irriterend zijn dan in buitenge-

bieden. Daarom is ook voor geluid gebruik gemaakt van correctie-

factoren afhankelijk van verstedelijkingsgraad. Hierbij zijn dezelfde

niveaus van verstedelijking, wa , gebruikt. De correctiefactoren (ηw
respectievelijk -7, -10, -13) zijn gebaseerd op de afstand correctie-

factor uit standaard rekenmethode 1 uit het reken- en meetvoor-

schrift. 

De rekenmethode om de geluidsemissie te berekenen is een regres-

siefunctie die is geschat en wordt gebruikt binnen rekenmethode 1

uit het reken- en meetvoorschrift. De voertuigcategorie afhankelijke

parameters zijn αm (76.0) en βm (17.9) voor personenauto’s (vracht-

auto’s). De referentiesnelheden v ref zijn 80 en 70 km/h voor perso-

nenauto’s en vrachtauto’s. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat deze methode een combinatie

is van rol- en motorgeluid en daarom met name gericht is op rolge-

luid (welke dominant is bij hogere snelheden, typisch hoger dan 40

km/h voor personenauto’s, afhankelijk van wegdekverharding) en

niet op motorgeluid (welke van belang is bij lage snelheden, met

name wanneer een voertuig accelereert). Er zijn geen correctiefac-

toren gebruikt voor acceleratie, deceleratie of wegdekverharding.

Het doel is het minimaliseren van de gewogen gemiddelde geluids-

emissie bij de bron. 

2.2 Lagere niveau

In het lagere niveau optimaliseren de weggebruikers hun eigen doe-

len. In dit onderzoek wordt verondersteld dat de nutsfunctie van de

reiziger enkel bestaat uit reistijd, echter deze is binnen het raam-

werk indien nodig eenvoudig uit te breiden met andere attributen.

Dit lagere niveau is geoperationaliseerd met het dynamisch macro-

scopische simulatiemodel INDY (24,25). De inzet van DVM maatre-

gelen is gemodelleerd door wegvak attributen (bijv. capaciteit en

vrije snelheid) dynamisch te wijzigen met behulp van zogenoemde

controls. Deze inzet resulteert in wijzigingen in verkeersafwikkeling

en daardoor ook routekeuze van het verkeer. INDY gebruikt een re-

latief multinomial logit model op een vooraf gegenereerde routeset

om routekeuze te modelleren en dynamische horizontale wachtrijen

om de propagatie van verkeersstromen te modelleren. De resulte-

rende dynamische voertuigstromen en snelheden zijn gebruikt om

de doelfuncties uit te rekenen (zie formules 1 tot en met 5) van de

wegbeheerders op basis van de eerder beschreven methoden.

3. Aanpak oplossing optimalisatieprobleem

Het optimalisatie probleem  kan als volgt worden geformuleerd:

Waarbij:                                                                  en 

Hierbij zijn de doelfuncties z een functie van de uitkomsten van een

dynamische toedeling         (temporele informatie over de intensitei-

ten q , dichtheden k en snelheden v op wegvakken) waarbij een dy-

namisch gebruikersevenwicht wordt berekend. Input voor deze

toedeling is het aanbod van infrastructuur bestaand uit een netwerk

G met de knopen N en wegvakken A waarvan de karakteristieken  X

anders kunnen zijn in de tijd en beïnvloed kunnen worden door de

DVM-maatregelen gedefinieerd in S, en de vraag naar infrastructuur

bestaande uit een dynamische verkeersvraag D. De DVM maatrege-

len S zijn dus de beslisvariabelen die het aanbod van infrastructuur

kunnen beïnvloeden. Aangenomen wordt dat de verkeersvraag niet

afhankelijk is van deze DVM-maatregelen en vast staat. De instel-

lingen van de DVM-maatregelen dienen daarbij onderdeel te zijn van

de toegestane instellingen gedefinieerd in F. Dit wil zeggen dat het

optimalisatieprobleem zich richt op hoe de DVM-maatregelen, die

het aanbod van infrastructuur beïnvloeden, dienen te worden inge-

zet zodat de doelfunctie zi (doelfunctie van doelstelling i ) wordt ge-

optimaliseerd gegeven een bepaalde vraag naar infrastructuur.

Het optimalisatieprobleem bestaat uit het vinden van de best mo-

gelijke instelling van de beschikbare DVM-maatregelen in de tijd.

Een mogelijke instelling van de beschikbare DVM-maatregelen in de

tijd wordt daarbij een oplossing genoemd en alle mogelijke oplos-

singen tezamen vormt de oplossingsruimte. Dit optimalisatiepro-

bleem is zeer complex (4,5,6) en het is daarnaast onmogelijk om alle

mogelijke oplossingen te evalueren. De DVM maatregelen kunnen

in principe continue in de tijd worden aangepast, wat resulteert in

een oneindig aantal oplossingen. We hebben de oplossingsruimte

gediscretiseerd in de tijd, door de tijd op te delen in vaste tijdsinter-

vallen en in instelling door een gelimiteerd aantal mogelijke instel-

lingen per maatregel. Voor het optimalisatie probleem gegeven in

[1] betekent dit dat we een tijdsperiode beschouwen die bestaat uit

T tijdsintervallen. Hierdoor wordt t∈ {1,...,T}. De inzet van DVM-

maatregelen wordt gemodelleerd door het wijzigen van de weg-

vakkarakteristieken. Relevante karakteristieken die worden

beïnvloed door DVM-maatregelen zijn daarbij de vrije snelheid vfree,

de capaciteit qcap en de uitstroomcapaciteit quitstroom . Dit bete-

kent bijvoorbeeld dat bij het instellen van een dynamische snel-

heidsverlaging op een deel van de wegvakken de wegcapaciteit qcap
en de vrije snelheid vfree wordt gewijzigd. De wegvakkarakteristie-

ken kunnen daardoor variëren  in de tijd afhankelijk van de inzet van

een set van DVM maatregelen.  Aangenomen dat er B verschillende

Figuur 3: Voorbeeld emissiefactoren NOx
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DVM maatregelen aanwezig zijn in het netwerk, dan bestaat de inzet

van een set van DVM maatregelen in tijdstap t uit S(t)=(s1(t),..., sB (t)).

De verzameling van de inzet van de set van DVM maatregelen voor

alle tijdsperioden S = (S(1),...,S(T)) geeft daarmee een mogelijke op-

lossing voor het optimalisatieprobleem. Laten we Xa(sb(t)) definiëren

als de karakteristieken van wegvak a als gevolg van instelling van

maatregel sb in tijdsinterval t. De instelling van de karakteristieken

op wegvak a als gevolg van de maatregelencombinatie S(t) in tijds-

periode t wordt dan gegeven door Xa(S(t)) . Laten we daarnaast Xa0
definiëren als de initiële instelling van de karakteristieken op wegvak

a. Elke DVM maatregel kent Mb verschillende instellingen waardoor

Sb(t)∈ {1,....,Mb}, b=1,....,B  en de oplossingsruimte wordt gedefinieerd

door F= {S| sb (t)∈ {1,....,Mb}, ∀ b,t}, wat betekent dat er per tijdsin-

terval ∏bM6 mogelijke combinaties van DVM maatregelen zijn, en in

het totaal er (∏bM6)T mogelijke oplossingen zijn. De oplossing Si re-

presenteert de optimale oplossing voor Pi.

Hoewel de oplossingsruimte nu eindig is, kan deze nog steeds zeer

groot zijn. Indien bijvoorbeeld 3 maatregelen met ieder 11 moge-

lijke instellingen en 6 tijdsperioden worden onderscheiden dan re-

sulteert dit reeds in 5.6x1018 mogelijke oplossingen. Aangezien elke

evaluatie van een oplossing ook de berekening van een dynamisch

gebruikersevenwicht vergt, is het evalueren van alle oplossingen niet

praktisch haalbaar. Daarom kiezen wij, vergelijkbaar met ander on-

derzoek in dit kader, een heuristiek (in dit onderzoek een Genetisch

Algoritme (GA), zie figuur 4) om binnen de oplossingruimte te zoe-

ken naar optima. Een GA is een zoekmethode gebaseerd op de evo-

lutietheorie. Binnen een dergelijk algoritme wordt binnen de

initialisatie gestart met een (al dan niet willekeurige) startpopulatie

van oplossingen. Een oplossing  wordt hierbij een chromosoom ge-

noemd en bestaat uit een vector met getallen die de oplossing re-

presenteert. In het voorbeeld met 3 maatregelen met ieder 11

mogelijke instellingen en 6 tijdsperioden bestaat een chromosoom

uit 18 getallen die variëren tussen 1 en 11, waarbij ieder getal een in-

stelling van een DVM-maatregel in een bepaalde tijdsperiode weer-

geeft. Een individueel getal binnen dit chromosoom sb(t) is daarbij

een gen. Voor deze startpopulatie wordt bepaald hoe goed deze sco-

ren op de doelfunctie en op basis van deze kennis worden uit deze

populatie ouderparen geselecteerd waaruit nakomelingen worden

geproduceerd (de volgende generatie). Deze nakomelingen ontstaan

door een combinatie van de genen uit de oplossingsvectoren van de

ouders en tevens door willekeurig mutatie van een deel van de

genen na de combinatie. Ook voor deze nakomelingen wordt ver-

volgens bepaald hoe goed deze scoren op de doelfunctie. Vervolgens

kan in de volgende iteratie de selectie van ouderparen weer plaats-

vinden en daarmee de volgende generatie, waarbij net als in de evo-

lutietheorie het idee is dat betere oplossingen overleven. Uiteindelijk

zal het algoritme stoppen op basis van een vooraf vastgesteld stop-

criterium (bijvoorbeeld een vast aantal generaties of mate van con-

vergentie). Echter, ook deze globale aanpakken vereisen veel functie

evaluaties om een optimum te vinden. Daarom hebben we drie aan-

pakken getest om te onderzoeken of de optimalisatie kan worden

versneld.

Voor de oplossing van het probleem Pi wordt onderscheid gemaakt

in drie verschillende aanpakken. Om de verschillen tussen deze aan-

pakken duidelijk te maken wordt optimalisatieprobleem Pi geïntro-

duceerd welke staat voor een statische versie van het originele

optimalisatieprobleem Pi . Binnen het optimalisatieprobleem Pi zijn

de maatregelen stationair en krijgen dus voor alle tijdsperioden de-

zelfde instelling, wat betekent dat sb(t)=sb, ∀b en S= (s1,...,sB). Dit op-

timalisatieprobleem is identiek aan Pi, echter nu wordt het

toegestane gebied F= {S|sb ∈ {1,...., Mb},∀b} . Dit betekent dat de op-

lossingsruimte en daarmee het aantal mogelijke oplossingen voor

het probleem Pi vele malen kleiner is dan voor het probleem Pi . Aan-

genomen wordt dat Si de optimale oplossing is voor Pi .

De optimale oplossing van zowel Pi als Pi wordt met behulp van een

genetisch algoritme (GA) bepaald. Hiervoor definiëren we 

GA(zi, F, W0) , wat staat voor het uitvoeren van een optimalisatie met

een GA voor doelfunctie zi, met het toegestane gebied F en startop-

lossingen W0 die allen liggen binnen dit toegestane gebied. 

Eerste aanpak (GA1)

De eerste aanpak betreft GA(zi, F, W0
1) , waarbij  F= {S|sb(t) ∈ {1,....,

Mb},∀b,t} en W0
1 bestaat uit een random gekozen verzameling van

oplossingen, random set van S’en, die liggen binnen het toegestane

gebied en dus W0
1 = {S|sb(t) ∈ {1,...., Mb},∀b,t} en resulteert in Si*.

Tweede aanpak (GA2)

In de tweede aanpak trachten we de keuze voor startoplossingen te

verbeteren door eerst het probleem Pi op te lossen, wat relatief snel

kan doordat het toegestane gebied voor dit probleem veel kleiner is

dan voor Pi . De gedachte daarbij is dat de optimale oplossing Si* zeer

waarschijnlijk een goede oplossing is voor het probleem Pi en waar-

schijnlijk ook dicht ligt bij de optimale oplossing Si* van dit probleem.

Door startoplossingen te kiezen voor het probleem Pi die dicht liggen

bij de optimale oplossing Si* zou de optimale oplossing voor dit pro-

bleem sneller gevonden kunnen worden. Dit betekent dat in deze

aanpak:

- eerste stap is GA(zi, F, W0
2) , waarbij  W0

2 bestaat uit een ran-

dom gekozen verzameling van oplossingen, random set van

S’en waarvoor geldt dat W0
2= {S|S ∈ F } en resulteert in Si* .

- tweede stap is GA(zi, F, W0
2 , waarbij  W0

2 = {S|d(sb(t), sb*) <

ε 1,∀b,t} en d een afstandsmaat is en resulteert in Si* .

Derde aanpak (GA3)

De derde aanpak verschilt van de tweede aanpak omdat hierbij niet

alleen de startoplossingen dicht bij de optimale oplossing Si*, maar

ook het toegestane gebied wordt verkleind door alleen oplossingen

op een beperkte afstand van deze optimale oplossing te accepteren.

Figuur 4: Aanpak oplossing optimalisatieprobleem via een GA
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Echter de afstand met Si* is bij de keuze voor de startoplossingen

kleiner dan  de afstand die wordt gebruikt voor het verkleinen van

het toegelaten gebied. Terwijl de tweede gericht is op een verbete-

ring in de keuze van de startoplossingen, ligt in de derde aanpak nog

sterker de nadruk op de verwachting dat de optimale oplossing Si*

dichtbij  Si* zal liggen. Het verkleinen van het toegestane gebied zou

de zoektocht moeten versnellen, echter vergroot tevens de kans dat

een suboptimale oplossing wordt gevonden. Dit betekent dat in deze

aanpak.

- eerste stap is GA(zi, F, W0
2), waarbij W0

2 bestaat uit een ran-

dom gekozen verzameling van oplossingen, random set van

S’en waarvoor geldt dat W0
2 = {S|S ∈ F} en resulteert in Si* .

- Tweede stap is GA(zi, F, W0
2), waarbij  W0

2 = {S|d(sb(t), sb*) <

ε 1,∀b,t}, F= {S|d(sb(t), sb*) <ε 2,∀b,t} , d een afstandsmaat is en

ε 2>ε 1 en resulteert in Si* .

In de derde aanpak wordt zo oplossingruimte verkleint tot minder

dan 0.000001% van de originele oplossingruimte, maar dan blijven

in ons voorbeeld nog steeds 3.8x1012 oplossingen over. 

4.        Case studie: optimalisatie van externe effecten

Een case studie is gebruikt om de resultaten te laten zien van een

toepassing van het raamwerk, de drie aanpakken te vergelijken,

maar bovendien om te laten zien dat de verschillende doelen samen

kunnen gaan of tegenstrijdig kunnen zijn. 

4.1 Beschrijving case studie

Een eenvoudig hypothetisch netwerk is gebruikt bestaande uit een

enkele herkomst-bestemmingsrelatie met drie alternatieve routes

(zie figuur 5). Een route gaat door de stad en maakt gebruik van ste-

delijke wegen (snelheidslimiet 50 km/h); de tweede route maakt ge-

bruik van een ringweg bestaande uit een provinciale weg (snel-

heidslimiet van 80 km/h); de derde route is een andere ringweg

bestaande uit een snelweg (snelheidslimiet van 120 km/h) waar een

fysieke afstreping van drie naar twee rijstroken aanwezig is. De ver-

voersvraag varieert in de tijd (maximaal 6.300 pae/u) en bestaat uit

personenauto’s en vrachtauto’s (10% van totale vervoersvraag) ge-

durende drie uren. Binnen het netwerk zijn drie maatregelen be-

schikbaar om de doelfuncties te optimaliseren: twee verkeerslichten

en matrixborden boven de weg om de maximale snelheid aan te

passen. In totaal worden er 6 tijdsintervallen onderscheiden, even-

redig verdeeld in intervallen van 30 minuten. De mogelijke instel-

lingen voor de verkeerslichten bestaat uit de capaciteit per richting,

waarbij het eerste verkeerslicht bestaat uit twee richtingen waar-

van de capaciteit onafhankelijk van elkaar kan worden gewijzigd en

de mogelijke instellingen van de matrixborden bestaat uit de vrije

snelheid voor de gehele snelweg. Bij een verlaging van de vrije snel-

heid wordt daarbij een homogeniserend effect meegenomen door

verhoging van de capaciteit met 2,5% of 5% bij verlaging van de

snelheidslimiet naar respectievelijk 100 km/h en 80 km/h, zie tabel

3. 

Het gebruikersevenwicht in het lagere niveau is berekend uitgaande

van een routekeuze tijdsinterval van een kwartier en een tijdstap-

grootte van 5 seconden in de propagatieberekening. 

4.2 Referentiesituatie

In de referentiesituatie is de snelheidslimiet op de snelweg 120 km/h

en de capaciteit van alle verkeerslichten 1.000 pae/h/richting voor

alle tijdsperioden. Bij vrije reistijd is de route via de snelweg (route

1) de snelste route en de route via de provinciale weg (route 3) de

langzaamste, de route door de stad (route 2) ligt daartussen. In de

Figuur 5:  Representatie netwerk

Tabel 3: Modellering maatregeleni
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ochtendspits ontstaat file op de snelweg als gevolg van de afstre-

ping. Hierdoor nemen de reistijden van deze route toe, waardoor

meer verkeer gebruik maakt van de route door de stad en de pro-

vinciale ringweg. In de referentie gebruikt 78% van de voertuigen de

snelwegroute, 9% de provinciale route en 13% de route door de stad.

Doordat meer verkeer kiest voor de niet-snelwegroutes ontstaat er

een wachtrij voor VRI 1.

4.3 Resultaten case studie

Optimalisatie

Op basis van alle drie de aanpakken zijn de optima van de 5 doel-

stellingen geanalyseerd. In tabel 4 representeert iedere kolom een

optimaal ontwerp voor een specifiek doel. Dit betekent dat voor het

doel dat is geoptimaliseerd (zi), aangegeven boven de kolom, wordt

getoond hoe de overige doelstellingen (zj) scoren indien deze opti-

male oplossing Si* wordt gekozen. Deze score is uitgedrukt als de re-

latieve verslechtering ten opzichte van het minimum van die

specifieke doelstelling zj(Si*). In formulevorm betekent dit: 

[7]

Zo is in de eerste kolom in tabel 4 te zien dat wanneer congestie

wordt geoptimaliseerd dit leidt tot 20% meer ongevallen dan wan-

neer veiligheid wordt geoptimaliseerd, 7% meer CO2-emissie dan

wanneer klimaat wordt geoptimaliseerd, 1% meer NOx en PM10
emissie dan wanneer luchtkwaliteit wordt geoptimaliseerd en 4%

meer geluidsemissie dan wanneer geluid wordt geoptimaliseerd.

Optimalisatie van verkeersveiligheid leidt met name tot een forse

toename van de reistijden, maar ook in een toename voor emissies.

Optimalisatie van emissies (klimaat en luchtkwaliteit) en optimali-

satie van congestie leidt tot vergelijkbare situaties. Echter, uit de

tabel blijkt ook dat bij de optimale situatie voor emissies (z3, z4 en

z5), de totale reistijd tussen de 3-5% hoger ligt dan het optimum

voor congestie (z1). Terwijl bij optimalisatie van congestie de CO2
emissie met 7% toeneemt en de gewogen NOx en PM10 emissies

met 1%. Het doel dat het meeste tegenstrijdig lijkt met de andere

doelen is geluid. De afwijking van de optimale situatie voor de an-

dere doelen is namelijk relatief groot als geluid wordt geoptimali-

seerd. Omdat het grootste gedeelte van het verkeer gebruik maakt

van wegvakken in het buitengebied zijn de geoptimaliseerde ont-

werpen voor luchtkwaliteit en klimaat vergelijkbaar. Echter, in het

algemeen zal dit niet het geval zijn, omdat in tegenstelling tot kli-

maat voor luchtkwaliteit de lokatie waar de stoffen worden uitge-

stoten van belang is en dit ook wordt meegenomen door

weegfactoren in de doelfuncties.

De doelen congestie, verkeersveiligheid, emissies en geluid tonen

verschillende optimale oplossingen, wat betekent dat er geen van

de doelstellingen perfect samen gaan. Het optimaliseren van con-

gestie betekent het vermijden van congestie en het zo goed moge-

lijk gebruiken van de volledige capaciteit van de drie beschikbare

routes. In de gevonden optimale oplossing ligt de maximum snel-

heid op de snelweg op 120 km/h en de capaciteiten bij de VRI’s rela-

tief hoog. Maximaliseren van verkeersveiligheid betekent het

maximaliseren van het gebruik van de relatief veilige snelwegroute

en het vermijden van de route door de stad. In deze oplossing zijn

de capaciteiten bij de VRI’s laag ingesteld om zo deze routes minder

aantrekkelijk te maken en de maximum snelheid op de snelweg in de

drukste periode verlaagd tot 80 km/h om hier zoveel mogelijk ver-

keer af te kunnen wikkelen. Minimaliseren emissies betekent het

vermijden van congestie en hoge snelheden en zoekt naar de beste

weging tussen het gebruik van de stedelijke wegen en de mate van

congestie op de snelweg. In de optimale oplossing wordt de snel-

heid verlaagd tot 100 km/h en de capaciteit van de VRI’s laag inge-

steld. Minimaliseren van geluid betekent het zo veel mogelijk

verlagen van de snelheid en het vermijden gebruik van de stedelijke

route. Dit wordt gerealiseerd door de maximumsnelheid op de snel-

weg te verlagen tot 80 km/h en tegelijkertijd de capaciteiten van de

VRI’s te verlagen. Uiteindelijk resulteert dit in een vergelijkbare ver-

deling van het verkeer over de drie routes als voor de optimalisatie

van congestie, echter de snelheid waarmee dit verkeer wordt afge-

wikkeld is veel lager.

In figuur 6 zijn alle ruim 13.000 unieke doorgerekende oplossingen

met punten weergegeven uit de 18 optimalisaties (6 optimalisaties

van individuele doelfuncties in 3 aanpakken) van het doel congestie

gerelateerd aan de andere doelen. De Pareto optimale set, ook wel

“efficiënt frontier” genoemd, wordt tevens getoond. De figuur ver-

duidelijkt het principe van Pareto optimale oplossingen. Elk punt in

de figuur geeft de uitkomst van een oplossing op de doelstellingen

op de x- en y-as. De grijze punten die de uitkomst van de enkele op-

lossingen weergeven, worden gedomineerd door de zwarte punten

die de Pareto optimale oplossingen weergeven. Voor deze grijze pun-

Tabel 4: Kruistabel optimalisatie externe effecten
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ten geldt dat er oplossingen bestaan die voor beide doelstellingen

tot een verbetering leidt, voor de zwarte punten geldt dit niet. Als de

Pareto optimale set een grote spreiding laat zien in de figuur (de

doelruimte), dan zijn de doelen voornamelijk tegenstrijdig. Deze fi-

guur bevestigt dat in deze case de doelen congestie en luchtkwaliteit

samen gaan en deze tegenstrijdig zijn met verkeersveiligheid en ge-

luid. Dit betekent ook dat het tegelijkertijd optimaliseren van lucht-

kwaliteit en geluid geen eenvoudige opgave is, terwijl voor beide wel

geldt dat hoge emissies in stedelijk gebied vermeden dienen te wor-

den. De reden hiervan is dat lagere afwikkelsnelheden voor lucht-

kwaliteit tot sterk hogere emissies leidt, terwijl dat voor geluid niet

het geval is. Hoewel niet alle mogelijke oplossingen uit de totale op-

lossingsruimte zijn doorgerekend, is het toch mogelijk deze conclu-

sie te trekken. Als bijvoorbeeld geluid en congestie niet tegenstrijdig

zouden zijn geweest dan zouden de individuele optimalisaties niet

hebben geresulteerd in een dergelijk gespreide Pareto optimale set.

Bovendien zijn vergelijkbare resultaten gevonden in (26) waarbij een

Grid Search is uitgevoerd. Voor klimaat is uit deze figuren niet te con-

cluderen of deze samen gaan of tegenstrijdig zijn. Gezien de grote

spreiding in de resultaten wanneer congestie en luchtkwaliteit tegen

elkaar worden uitgezet, kan niet in het algemeen worden geconclu-

deerd dat wat goed is voor congestie ook goed is voor luchtkwali-

teit. Echter, het is in deze testcase wel mogelijk om beide

tegelijkertijd grotendeels te optimaliseren. Eenzelfde conclusie geldt

voor congestie en klimaat.

Vergelijking van aanpakken

Naast de toepassing van een Genetisch Algoritme is tevens een Grid

Search uitgevoerd voor de pre-optimalisatie om te controleren of de

resultaten van deze optimalisatie in de aanpakken die hiervan ge-

bruik maken (aanpakken GA2 en GA3) leidt tot de optimale oplos-

sing. De resultaten, gepresenteerd in tabel 6, tonen de gevonden

minima en het aantal iteraties die daarvoor nodig zijn geweest. Het

aantal iteraties geeft een indicatie van de benodigde rekentijd. Bin-

nen een iteratie worden 10 nieuwe oplossingen geëvalueerd en het

doorrekenen van een enkele oplossing kost circa 1 minuut op een

snelle pc. Dit betekent bijvoorbeeld dat de optimalisatie van con-

gestie in aanpak GA1 circa 12,5 uur heeft geduurd. De resultaten

tonen dat de pre-optimalisatie voor alle doelen de optimale of bijna

optimale oplossing vindt. De drie verschillende aanpakken vinden

uiteindelijk in de optimalisatie allen vergelijkbare resultaten. Er kan

niet worden geconcludeerd dat de pre-optimalisatie het aantal func-

tie-evaluaties en daarmee de rekentijd vermindert waarmee de op-

tima worden gevonden (het aantal iteraties getoond voor aanpak

GA2 en GA3 is inclusief de twintig iteraties van de pre-optimalisa-

tie). De aanpak die de optimale oplossing vindt, is verschillend voor

de verschillende doelstellingen, waardoor geen van de aanpakken

duidelijk als beter kan worden aangewezen. Er is dan ook geen reden

om te veronderstellen dat aanpak GA3, waarbij de oplossingsruimte

wordt verkleind, leidt tot het vinden van suboptimale oplossingen.

Dit komt met name ook, omdat de verbeteringen ten opzichte van

Figuur 6: Uitkomsten doelfuncties oplossingen gerelateerd aan congestie
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de referentie die worden gevonden in de uiteindelijke optimalisatie

relatief klein zijn ten opzichte van de reeds gevonden verbeteringen

in de pre-optimalisatie. Hoewel tests op basis van aanpak GA1 waar-

bij het aantal iteraties fors is uitgebreid (verviervoudigd) niet heeft

geleid tot grote verbeteringen voor een van de doelen (kleiner dan

1%), blijft het onzeker of er veel betere oplossingen bestaan. 

In figuur 7 zijn de resultaten voor het doel geluid per iteratie geplot

voor aanpakken GA1 en GA3. Hier is te zien dat aanpak GA1 waarin

er geen pre-optimalisatie plaats vindt, resulteert in een vergelijkbare

figuur als aanpak GA3. De verwachte winst in de eerste iteraties door

de pre-optimalisatie is daardoor verwaarloosbaar. Dit geldt tevens

voor de andere doelen. Het Genetische Algoritme dat wordt gebruikt

in aanpak 1 zoekt dusdanig effectief in de oplossingsruimte dat de

pre-optimalisatie in dit geval geen meerwaarde heeft.

5. Discussie, conclusies en verder onderzoek

Dit onderzoek presenteert een raamwerk voor het optimaliseren van

externe effecten met behulp van DVM maatregelen, geeft inzicht in

de formulering van de doelfuncties en toont een toepassing waarbij

drie aanpakken zijn gebruikt. De optimalisatie van de doelen voor

congestie, verkeersveiligheid, emissies en geluid geven verschillende

optimale oplossingen. Individuele optimalisatie is mogelijk, maar in

het voorbeeld blijkt dat er geen toepassing van DVM maatregelen

bestaat die optimaal is voor een combinatie van doelen. Er is dus een

afweging noodzakelijk voor het kiezen van de uiteindelijke oplos-

sing. De doelen emissies en congestie blijken samen te gaan en te-

genstrijdig te zijn met geluid en verkeersveiligheid in de uitgevoerde

case studie. Het is dus zeker niet waar dat wat goed is voor bereik-

baarheid ook goed is voor externe effecten en de aanpak van ver-

schillende externe effecten eenvoudig kan worden gecombineerd.

Er is dus een politieke afweging noodzakelijk waarin het compensa-

tieprincipe wordt vastgesteld voor het kiezen van de uiteindelijke

oplossing. De Pareto optimale set van oplossingen kan daarbij be-

Tabel 6: Resultaten optimalisatiebenaderingen

Figuur 7: Resultaten optimalisatieproces aanpak GA1 en GA3
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langrijke informatie verschaffen. Als deze Pareto optimale set voor-

handen is kan in de beleidsafweging heel snel het optimum worden

gevonden voor verschillende wegingen tussen doelen, maar tevens

ook de gevoeligheid van het gebruikte compensatieprincipe op de

optimale oplossing worden bepaald. Binnen dit onderzoek is geop-

timaliseerd voor enkelvoudige doelstellingen en geëvalueerd wat

het effect is op de overige doelstellingen. De tweede fase van ons

onderzoek zal dan ook gericht zijn op het direct bepalen van Pareto

optimale set voor de combinatie van de doelstellingen.

De drie aanpakken gebruiken allen een Genetisch Algoritme, maar

kennen verschillen in de wijze waarop de startoplossingen zijn be-

paald, random of op basis van een pre-optimalisatie, en of de oplos-

singsruimte is verkleind op basis van de resultaten van de

pre-optimalisatie. De resultaten tonen dat er geen reden is om aan

te nemen dat het verkleinen van de oplossingsruimte leidt tot sub-

optimale oplossingen. Echter, de resultaten tonen ook dat de pre-op-

timalisatie niet leidt tot het vinden van betere oplossingen of het

sneller vinden van de optimale oplossing. Het Genetische Algoritme

is effectief genoeg en de pre-optimalisatie heeft in deze case studie

geen meerwaarde. De optimalisatie op basis van de drie gepresen-

teerde aanpakken hebben veel rekentijd nodig (in de gebruikte case

gemiddeld zo’n 12 uur per optimalisatie) die met name afhangt van

de benodigde rekentijd voor het doorrekenen van een oplossing.

Hoewel de algoritmes ook toepasbaar zijn voor grotere netwerken,

zal de rekentijd fors toenemen als grotere netwerken en meer maat-

regelen worden geëvalueerd. Rekentijden van enkele uren voor een

oplossing zijn daarbij goed mogelijk, wat kan leiden tot maanden re-

kentijd voor het uitvoeren van een optimalisatie. Het verdient

daarom de aanbeveling om de aanpak verder te verbeteren. Deze

verbetering kan gezocht worden in het versnellen van het doorre-

kenen van oplossingen bijvoorbeeld door parallellisatie of het ver-

minderen van het aantal door te rekenen oplossingen door

bijvoorbeeld verkleining van de oplossingsruimte op basis van ver-

keerskundige kennis. 
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Noten

i Uit het oogpunt van overzichtelijkheid zijn enkel de wegvakkarakteristie-

ken getoond die worden beïnvloed door de DVM-maatregelen. Aangezien

de capaciteit qcap voor maatregel 4 voor de diverse wegvakken verschil-

lend kan zijn is een functie van de initiële capaciteit gegeven. 
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