
Bus (Reizigers) Vision2014 

Kansen ICT-technologie voor optimaliseren dienstregeling 

1. Hoe kan ICT-technologie en OV-chipkaart data ingezet 
worden? 

2. Hoe kunnen reizigers van deur tot deur worden gevolgd?  
3. En wat voor invloed kan het meten van reizigersgedrag 

hebben op de combinatie van kleine en grote bussen en de 
inzet van het materieel? 

 

Auke Huisman – Humanis Consulting Group 









 





D2D Keteninformatie 



Alles wordt meetbaar: voertuig, mens en omgeving 
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Sensor City Mobiliteit - Assen  



Energieketen integraal in dienstregeling 



Rijden op remenergie van treinen 



Patent pending  NLP 193494  

Project Apeldoorn 
Arjan Heinen 



Kans = bedreiging 
• Alles wordt meetbaar, het voertuig, de mens en zijn behoefte 

en de omgeving waarin we leven 
• De Reiziger van 2020 is voor 90% voorspelbaar in reisbehoefte 

d2d 
• Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd OV 
• De datamakelaars - wordt je afhankelijk of deel van de 

datawaardeketen 
• Zelf autorijden niet meer vanzelfsprekend 
• Car & Bike sharing…in  combinatie  met  slimme  smartphone 

applicaties (Uber) 
• Beperkte ruimte = primaat op ruimte behouden, wie krijgt 

voorrang  bus  of  … 
 



De vraaggestuurde dienstregeling de komende 15 jaar 

• Hoofdaders – aanbodgestuurd maar zeer frequent en 
grote vervoerscapaciteit 

• Vertakkingen – vraaggestuurd, op afroep en kleine 
vervoerscapaciteit 

• Keuze tussen Mobility Integrator, Aggregator of 
Player 

• Duurzaam binnen de keten 
• SMART Reiziger, Omgeving en Materieel 
• Data provider en afnemer 



Hints & Tips 
• Ontwikkel data- en informatiestrategie en 

transformeer van aanbodgestuurd naar 
vraaggestuurde dienstverlening 

• Kies materieel leverancier die bereid is in te 
spelen op mobiliteitsstrategie van vervoerders en 
niet  andersom… 

• Sluit strategische d2d allianties binnen de sector 
en met dataproviders (uitruil van data en energie 
Sensor City, Project Apeldoorn, etc…) 

• Bepaal je positie als Mobility Integrator, 
Aggregator of Player  
 
 



Smart Materieel 
• Bevat alle sensoren en ontvangt alle data om volgende zaken 

centraal in het voertuig automatisch te bepalen: 
– Hoeveel Reizigers vervoer ik, wanneer en welke zit- of staplaats 
– Lichamelijke conditie van bestuurder 
– Actieve interactie met omgeving, automatisch afremmen, 

versnellen, bijsturen, etc.. 
– Conditie van materieel, slijtage, onderhoudsfrequentie 
– Meet sociale veiligheid (geluid, beweging, groepsvorming, etc…) 
– Snelheid, temperatuur (in- en extern), plaatsbepaling, 

versnelling, remmen 
– Energieverbruik 
– Etc.. 

 


