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TNO lnro

Onderzoek en beleidsadvisering op

het terrein van mobiliteit en

regionale ontwikkeling.

TNO lnro is multidisciPlinair

samengesteld en omvat onder

andere econometristen, verkeers-

kundigen, economen, wiskundi'
gen, planologen en informatici.

Deze opzet en de inbedding in

TNO staat voor een integrale

benadering, waarin verschillende

aspecten betrokken kunnen

worden, zoals technologie,

gedragsaspecten, duurzaamheid,

ruimteliike ordening en

bestuurliike asPecten'

Het accent van ons werk ligt oP

het innovatieve karakter van de

vraagstelling, de oplossing of

toepassing.

Verlegde grenzerl
De grenzen in ruimtelijke ordening en

mobiliteit worden voortdurend verlegd.

Locaties kriigen nieuwe functies,

nieuwe oplossingen maken het onvoor-

stelbare mogelijk. Verlegde grenzen,

het geldt voor het vakgebied, het gaat

ook op voor de rol van de adviseur.

Wat is de toegevoegde waarde van de deskundige? Burgers, belangen-

vertegenwoordigers en politici, ze praten weliswaar te weinig met

elkaar Inaar ze zijn zelf al aardig deskundig. Dat ontdekte ik nog eens

tijdens Het Metropolitane Debat in juni 1997.Daar waren burgers en

bestuurders wèl rechtstreeks met elkaar in gesprek, en de ingehuurde

deskundigen - waaronder ikzelf - stonden dientengevolge letterlijk aan

de kant. Ons werd weinig gevraagd, en er was alleen belangstelling als

een deskundige echt iets nieuws te rnelden had.

Voor gespecialiseerde informatie kan iedereen tegenwoordig gewoon

op het internet terecht. Wil een adviseur werkelijk toegevoegde waarde

hebben, dan moet hij maatwerk bieden. Daarmee verandert de rol

van de adviseur, Dat heeft ook organisatorische gevolgen: de adviseur

verschuift van een lijn- naar een staf-functie. Het lijkt misschien

tegenstrijdig,rt:raar juist vanwege de toenemende complexiteit en

integraliteit van onze vraagstukken, Íloeten onze adviezen, modellen

en schema's kleinschaliger worden in plaats van groter.

Dat is overigens net zo'n soort paradox als het toenemend belang van

de regio in een mondialiserende rnaatschappij.

Ons werk van afgelopen jaar laat zien hoe onze opdrachtgevefs ons tot

maatwerk brengen. Naar gebruiksvriendelijke producten en self help

tools voor vraagstukken die niet met het blote oog te ovetzien ziin.
'Waarmee TNO Inro steeds weer probeert grenzen te verleggen in

ruirntelijke ordening en mobiliteit. Daarbij werkt TNO Inro trouwens

steeds vaker voor internationale opdrachtgevers, en dus gaan we ook

letterlijk steeds vaker over de grenzen heen bij advisering over ruimte-

lijke ordening en rnobiliteit.

ir.J.A. Blorn
directeur TNO Inro
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Hoe bereikbaar is Schiphol straks?

De weg naar de startbaan

Een tzpeede nøtiona-

le luchthøzten zou

uithornst kunnen

bieden, qls de gren-

zen øa/, de groei oan

de luchtztaart rnoeten

zporden oerlegd.

Maør als zo'n nieuu;e

luchthazten er kornt,

dan rtag døt niet ten koste gaan zsan het

functioneren oan het huidìge Schiphol. De

directie oøn Schiphol zsroeg zich bíiooorbeeld

øf u;at de locatiekeuze Ttan een tuseede lucht-

hqoen zou beteh.enen ooor de bereihbøørheid

ztøn Schiphol per auto en openbaør zterouer.

AøtTNO Inro u¿erd geztrøagd te analyseren

u;at die zterkeersgezsolgen zouden zìjn.

De Schiphol-directie wilde de consequenties van

drie alternatieve locaties voor een tweede luchtha-

ven onderzocht hebben. De eerste locatie is geba-

seerd op het principe van de zogeheten tandem-

luchthaven: een tweede luchthaven in de

Markerwaard. De tweede mogelijkheid is een lucht-
haven voor charters en vracht op de Maasvlakte: de

overloop- of overflow-luchthaven. Ten slotte is er

een terminal-op-afstand denkbaar, langs de kust van

IJmuiden - de remote-oplossing. De vraag was nu

dus: wat zijn de bereikbaarheidsgevolgen voor

Schiphol van elk van die keuzes. Elke nieuwe lucht-
haven trekt immers ook verkeer aan: reizigers,

vrachtverkeer voor luchttransport, maar ook het

personen- en vrachtverkeer dat voortkomt uit de

luchthavengebonden bedrijvigheid. Bij de analyse

kon worden gerekend met de nieuwe wegen die er

over vijftien jaar in ieder geval zullen ziin.

Daarnaast werd het openbaar vervoer geacht 50%

van het luchthavengerichte vervoer te zullen verzor-

gen - het streefcijfer van Schiphol.

Ruimteliik-economische ontwikkelingen
van belang

Een dergelijk onderzoek vraagt om meer dan een

reeks rekensommen. Allereerst keken de adviseurs

vanTNO fnro naar de ruimtelijke en economische

gevolgen van de verschillende varianten. Zo bleek

de tandem-variant, de Markerwaard, een aantrekke-

lijke vestigingsplaats voor bedrijven te kunnen ople-

veren, en wellicht zelfs voor een groot aantal bedrij-
ven die eigenlijk niet aan een luchthaven gebonden

zijn. Om rekening te kunnen houden met de ver-

keerskundige gevolgen van dat soort verhuisbewe-

gingen werd daarom een extra variant ('Tandem +')
opgenomen. Ook moesten de gevolgen worden

meegewogen van de verschillende overige relevante,

autonome ontwikkelingen in de Randstad. Alle ver-

schillende aannamen werden tot een samenhangend

beeld gevormd van de ruimtelijke, infrastructurele

en vervoersvraag. De bereikbaarheid van Schiphol

kon vervolgens worden afgeleid uit de vergelijking

tussen de berekende intensiteiten en de (straks)

beschikbare capaciteit van wegen en openbaar ver-

voer.

Kleine verschillen, grote gevolgen

De uitgevoerde berekeningen lieten vervolgens zien

dat de verschillende luchthavenlocaties maar een

relatief kleine verandering teweegbrengen in de

wegen rondom Schiphol - althans in aantallen voer-

tuigen gerekend. Die kleine toename kan op bepaal-

de wegvakken niettemin grote gevolgen hebben: de



IJmuidense 'remote'-varianf zotgt ervoor dat de

capaciteit van het wegennet juist wordt bereikt, of
zelfs overschreden. De grootste problemen ontstaan

daarbij op de A'9, de 410 (Noord) en de A'4. De
Markerwaard'tandem'-oplossing bleek juist voor
een geringe maar belangrijke verlichting te zorgen,

met name op de ,\4. Zel<er bij de 'remote'-variant
bleken daarnaast de openbaarvervoervoorzieningen

ontoereikend.

Oplossingen
Om aan de voorziene problemen het hoofd te bie-
den, stelden de onderzoekers verschillende soorten

oplossingen voor. Uitbreiding van de wegcapaciteit
ligt voor de hand. Voor het openbaar vervoer lijkt
doortrekking van de Noord-Zuid lijn in ieder geval

noodzakelijk. Maar ook doelgroepenstroken voor
luchthavengebonden verkeer zijn goed denkbaar, of
een verdere spreiding van de vervoersvraag over de

dag, bijvoorbeeld door flexwerk. Op die manier
kunnen verscheidene lokale en regionale oplossin-
gen bijdragen aan een kwestie van nationaâl - en N2ol

zelfs grensoverschrijdend - belang.

De bereikbaarheid van Schiphol bl¡jkt onverwacht gevoel¡g

voor de precieze locatie van een mogeliike tweede nat¡ona-

le luchthaven. Al levert die we¡nig extra verkeer op, door

de bestaande drukte kan toch juist verschil zijn tussen wel

en geen f¡les.

De wegen rond Schiphol ¡n 2015
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Hilversum economisch tegen het licht gehouden

Van oude bioscoop tot
multimedi a-cluster

In het rustþe industríestqdje Hiloersurn stond in

1918 een bíoscoop leeg. Dat leek de Nederlandsche

Seintoestellen Fabríek usel een rnooie pleh ooor de

productie zsan radio-onderdelen' Een paar iaar

later besloot de directíe bij u:ijze aøn reclanrc

oanaf het fabrieksterrein rnet radio-uìtzendìngen

te gaan exper'ìrnenteren, De rest is, zoals dat heet,

geschíedenìs, Zo'n geluhhig toeaal in het zsetleden

ìs prettig, ntaar de econorùsche toeþontst oøn

Hilztersuttc mag nqtuurlìjk niet ztan zulhe onzehere

fact oren afhangen, oin dt het gerne enteb estuur.

D øar ont. zs et' zt a ardig de

TNO Inro een ecorto-

tnisch rapport ooor de

gemeente, en zset'kende

ooh de toehotnstrnoge-

lijkheden oan de oPho-

ntende rnultitnedia-

concentrstie,

llilversum heeft een unieke economische positie, als

omroephart van Nederland. Maar wat zijn de per-

spectieven? Om het antwoord te vinden vergeleken

de economen van TNO Inro Hilversum met zes

andere middelgrote Randstedelijke steden en 31

overige gemeenten. Hilversum kon op die manier

schoolcijfers scoren van 3 tot 10, afhankelijk van de

positie die de gemeente temidden van zl)n collega-

gemeenten inneemt. De cijferlijst geeft in een oog-

opslag een scherp profiel van het Hilversum van

verleden, heden en toekomst.

Cijferliist
Zo werd het vestigingsklimaat van llilversum beoor-

deeld, en veel elementen hiervan kregen hoge pun-

ten.Via modelberekeningen konden ook de groeipo-

tenties van Hilversum tot 2015 worden gekwantih-

ceerd. Daaruit bleek dat er sterke groeikansen zijn

voor de media-sector, maar ook voor kennisdiensten

en distributie-activiteiten. De algemene conclusie

van het economisch rapport: de afgelopen 25 iaar
bleven de prestaties wat achter, maar voor de huidi-
ge kwaliteiten en de groeipotenties kriigt Hilversum

een behoorlijk rapport. l{ilversum kan goed door

naar de volgende eeuw. De ciiferlijst is voor het

gerneentebe stuur een }:,ar'dzaarr, instrument vo or

beleidskeuze. Bijvoorbeeld: in de huidige productie-

structuur van llilversum kriigt de media-sector een

10, maar de mate van diversificatie komt uit op een

schamele 4. En dat is een duidelijk en gefundeerd

signaal: het gemeentebestuur moet nu besluiten of
Hilversum vooral op de mediasector bliift vertrou-

wen om de groei van Hilversum te dragen, of dat er

een bredere basis moet worden gezocht voor de

economle.

Multirnedia-cluster
Intussen ontstaat in het kielzog van televisie en

radio in Hilversum een concentratie van multime-
dia-bedrijven. Het zijn bedrijven die dankzii digitale

technologie de nieuwe markten van interactieve

informatie-overdracht ontginnen: cd-rom, internet,

etc. In samenwerking metTNO Studiecentrum voor

Technologie en Beleid verkende TNO Inro de

levensvatbaarheid van dit zogeheten multimedia-

cluster in en rond llilversum - en de ruimteliike

voorwaarden die daarbii horen. Dat gebeurde in een

afzonderlijke ruimtelijk-economische studie. De

belangrijkste uitkomsten van de verkenning:

Hilversum is momenteel een broedplaats voor deze



sector, maar de gemeente hoeft nog geen rekening
te houden met een grote extra ruimtebehoefte.

Turbulent
TNO liet de gemeente weten dat een nieuw bedrijfs-
terrein vooralsnog niet nodig is om de multimedia-
cluster te ondersteunen. De ontwikkelingen in deze
jonge bedrijfstak zijn namelijk nog te turbulent om

er vèrstrekkende ruimtelijke besluiten op te baseren.

Daarnaast is de ruimtebehoefte beperkt omdat som-

mige multimediabedrijven letterlijk de plaats in
kunnen nemen van andere ondernemingen, zoals

grahsche bedrijven. En voor bepaalde bedrijven is

er bovendien weinig noodzaak om juist in
Hilversum te blijven. Maar, zo benadrukken de

planologen, gezien de snelle veranderingen in de

multimediale wereld is een hernieuwd onderzoek
kort na de eeuwwisseling geen overbodige luxe.
rüØant wie weet zit er in de multimedia-cluster wel
een onderneming die net zo grensverleggend is als

die Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, tachtig
jaar geleden.

Hilversum heeft behoorliike groeiperspect¡even, nog altijd

voÕral dankzil de omroep. Ook de n¡euwe multimed¡a-sector

zal zich nog ontwikkelen, maar daar hoeft de gemeente niet

d¡rect nieuwe bedr¡jfsterre¡nen voor ¡n te richten,

Deelrapport vestigingsklimaat Hilversum

rapportciifer

Nationale ligg¡ng

L¡gging t.o.v. Europese economische zwaartepunten

A g g lo m e rat ie-ef f e c te n

Verwachte toêname van het aantal ¡nwoners tot 2015

Verwachte toename van de potentiële beroepsbevolking

tot 2015

Ligg¡ng aan het wegennet

lntens¡teit ruimtegebru¡k

Kwâl¡teit vân het ârbe¡dsãanbod



Dubbel zoveel werkruimte
nodig in de Randstad?

TNO Inro verkent de economie van 2030

Ooh øls de econotrtie absoluut niet rneezit,

zijn er in 2030 in de Randstad nog altijd 20%

rneer arbeidsplaatsen døn nu. Maar het høn

ooh zíjn dat de econornie zseel gunstiger zter-

loopt. En als ìedere zuerknerner dan ooh nog

gemiddeld rvreer oierkante tneters nodig zou

hebben, dan is het benodigde ruinttebeslag

Verfijnd instrument
Speciaal voor dit soort prognoses is het zogeheten

opera-model ontworpen, datTNO Inro al eerder in
het jaar presenteerde. Dit model voorspelt de eco-

nomische ontwikkeling van een bepaald gebied voor

de middellange of lange termijn. Het opera-model

kan ook voor kleine gebieden worden toegepast:

zelfs tot op het niveau van een gemeente. F{et

model maakt daarbij tevens onderscheid naar eco-

nomische sector (industrie, distributie, kennisdien-

sten en verzorgende diensten), en daarbinnen naar

44 verschillende bedrijfsklassen. Daarmee is het een

verfijnd instrument voor economische voorspellin-
gen.

Ruimtemeter toont ruirntebeslag
Rovendien kan met het model nu ook het toekom-

stige ruimtebeslag van economische functies wor-

den geraamd, met de ingebouwde Ruimtemeter.

Van de verschillende bedrilfsklassen is daartoe vast-

gesteld wat het gemiddelde ruimtebeslag is per

arbeidsplaats. Gecombineerd met de andere econo-

mische gegevens kan zo de totale ruimteconsumptie

worden berekend. Om de Randstad-economie voor

2030 te kunnen begroten, zijn in het model de drie

meest actuele nationale langetermijnscenario's van

het Centraal Planbureau ingevoerd. Dat ziin
'Divided Europe' (met een achterblijvende econo-

mische groei),'European Coordination' (verdubbe-

ling van de nationale productie) en 'Global
Competition' (nog sterkere economische groei).

Resultaten
De resultaten van de modelstudie zijn veelvoudig.

Voor ieder Randstedelijk deelgebied (van Groot

Rijnmond tot de I(op van Noord-Holland) is nu
per scenario en per bedrijfssector te zien wat er ver-

wacht mag worden. Binnen de Randstad zijn er op

die manier flinke regionale verschillen waar te

nemen. En om iets anders te noemen: het zal weini-

ooor bedrijfsactizti-

teiten in de

Randstod rteer dan

tusee keer zo groot

øls nu.Voor ruirnte-

lijhe planners hun-

nen zulhe gegeT)ens

letterlijh oøn grens-

bepalend belang

zijn.

Een overheid die op lange termijn wil kunnen plan-

nen) moet inzicht hebben in toekomstige ontwikke-

lingen.'Wat gebeurt er met de economie? \Øelke

soort bedrijvigheid zal zich op welke locatie gaan

vestigen? En hoeveel ruimte is er voor die verwachte

bedrijvigheid nodig? Zo wilden het Randstadoverleg

Ruimtelijke Ordening en de provincie Noord-
Holland weten hoe het aantal arbeidsplaatsen in de

Randstad zich tot 2030 ontwikkelt, en wat het

ruimtebeslag ervan zal zijn. Afgelopen jaar vroegen

zij aan TNO Inro om dit te onderzoeken.



gen verbazen dat in het algemeen het belang van

industrie verder af zal nemen, in de Randstad nog

het sterkst. De groei in de andere sectoren maakt

dat echter meer dan goed.

Valianten in ruimte per werkner:ner
Allerlei technologische en maatschappelijke ontwik-
kelingen zouden overigens het ruimtegebruik per

werknemer kunnen beinvloeden - denk alleen al aan

telewerken. Die onzekerheid wordt in de

Ruimtemeter opgevangen door een lage, een hoge

en twee middenvarianten te hanteren. Alleen al die

varianten blijken over een periode van 30 jaar een

enorm verschil tussen benodigde extra bedrijfsruim-
te te kunnen betekenen - soms zelfs het verschil tus-
sen niets of dubbel. En dat betekent het verschil

tussen consolideren of drastisch de ruimtelijke
grenzen verleggen.

Het ru¡mtebeslag van de ¡ndustrie ¡n de lJmond - nu nog

zo'n 800 ha - zal in de komende dert¡g jaar drast¡sch afne-

men, en dus beschikbaar komen voor andre act¡viteiten.

D¡t soort prognoses ¡s met steeds grotere detaillering te

maken.

Ontwikkeling arbeidsplaatsen

Totale bedrijvigheid 1993 - 2030, b¡i hel scenar¡o

'European Coordination'

Minder dan 129'l

129 1 tot 135 2

135.2 tot .148 
6

Meer dan 148.6



INTERMEZZO

Verlegde grenzen van Nederland
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NRC Handelsblad tekende
'Het Nederland van Wim Kok':
zo ziel Nederland er in 2010

uit als de voorgenomen
ruimtelijke en

verkeersp rojecten
gereed zijn,
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ln de nieuwjaarskaart 1998

(zie ook de omslag-foto) toonde
TNO lnro hoe de bevolkingsdichtheid
de laatste decennia veranderde,
Deze kaart¡es kijken vooruit
naar de verwachte veranderingen
in de bevolkingsdichtheid in

2002 en 2006.

Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

II

II



lnformatiesystemen helpen Europees transportbeleid

De grensoverschriidende
mogeliikheden van
telematica
De chauffeur schakelt z'n autotelefoon op

stand-by en zet de zusare ttuck in beuseging.

Het laden heeft eoen geduurd, //r'atr nu han

hij eindetijk het høztengebied oan Mørseille

øchter zich laten. De boordco?nlrutet oþaar-

schuust hetn: "Attentie:file op de A51 bii St.

Antoine.Alternøtíezte route - ooer 500 tneter

rechtsaf." Zijn baas ín Hoogrnade kniht

íntussen teoreden als hìj op de díspløy zìet

dat de orachtauto

ríjdt. Strahs zal hij

de chøuffeur nog

eoet een e-rnailtje

sturen, utønt er is

een extrø afleoer-

adres bij gehonten.

Informatietechnologie
kan het dageliikse werk in
de transportsector op vele

manieren verbeteren,

voor transporteurs, binnenvaartschippers,

chauffeurs. Maar ook de Europese overheid kan

profijt hebben van technologische vernieuwing, veel

doelstellingen van het internationale transportbeleid

zullen dankzii telematica gemakkelijker kunnen

worden bereikt. Alleen heeft de Europese

Commissie momenteel nog te weinig zicht op de

kansen die de nieuwe technologie biedt. Daarom

heeft zii opdracht gegeven om te inventariseren wat

er aan innovatieve systemen beschikbaar is, hoe de

Commissie die kan aanwenden voor haar beleid, en

welke activiteiten zij kan ondernemen om die kan-

sen te benutten. TNO Inro neemt deel in een

internationaal consortium dat die mogelijkheden in

kaart brengt. Dat gebeurt in het projectTransport

Information Systems Policy, kortwegTransinpol'

Oudenriin en Stockhokn
In het projectTransinpol worden de verschillende

beleidswensen van de Europese Commissie naast de

nieuwe technische mogeliikheden gelegd. Ook

wordt de vraag beantwoord hoe de veelheid van

beschikbare systemen op elkaar kunnen worden

aangesloten. Zodat biivoorbeeld een Nederlandse

boordcomputer niet alleen feilloos reageert op files

bij Oudenrijn, maar ook op files bii Marseille of
Stockholm.

Sleutelrol
Eén van de belangrijke beleidsdoelen van de

Europese Commissie is dat de doelmatigheid van

het transportsysteem moet worden verbeterd.

Daarbij kan nieuwe technologie inderdaad helpen.

Maar hoe zinvol innovaties ook kunnen ziin, indivi-

duele transportondernemers durven als gevolg van

de harde concurrentie weinig risico te lopen bij de

toepassing van nieuwe technologie. \Want wie wil er

met systeem A blijven zitten als straks systeem B de

norm blijkt te worden? Of als eerste in een kostbaar

systeem investeren dat pas geld opbrengt als ieder-

een meedoet? De Europese overheid speelt dan een

sleutelrol, zlj kan in zulke gevallen de patstelling

doorbreken en ertoe biidragen dat nuttige innova-

ties op grote schaal ingevoerd worden.

Milieu
Niet alleen moet de doelmatigheid van transport

worden vergroot, de Europese Commissie wil ook

milieuvriendelijke vervoerswijzen bevorderen, zoals

de binnenvaart. Ook daar kan informatietechnologie

aan bijdragen. Transinpol wiist biivoorbeeld op een



recent initiatief van transporteurs. Die werken aan

een geavanceerd centraal informatiepunt dat conti-
nu vaststelt aan welke havenkades er containers op

vervoer liggen te wachten, en welke route het bin-
nenvaartschip moet volgen om die verschillende

containers achtereenvolgens op te pikken. Als

Europa zo'n initiatief ondersteunt, dan kan dat hel-
pen de beschikbare vrachtcapaciteit optimaal in te
zetten.

Autobahn-vignet
Ook al loopt het projectTransinpol nog volop, het

is inmiddels wel duidelijk dat de nieuwe technolo-
gieën grote bijdragen kunnen leveren om de doel-

stellingen van grensoverschrijdend beleid inderdaad
te bereiken. Zo krijgen de verschillende betalings-

systemen speciale aandacht in Transinpol, omdat
die een belangrijke rol kunnen spelen in het regule-

ren van de mobiliteit. Als er bijvoorbeeld Europese

afspraken komen over rekeningrijden voor vracht-
verkeer, dan kan afgestemde telematica ervoor zor-
gen dat de péage geen vertraging oplevert, en dat

afzonderlijke Autobahn-vignetten uit de wereld zijn.

Een elektronisch vraag-en-antwoord-systeem zou
dan voor feilloze registratie en betaling kunnen
zorgen.

I(ortom, telematica biedt vele mogelijt<heden aan de

transportwereld. Het is nu zaak de beleidsmakers
het benodigde inzicht te bieden. Eind 1998 moet

Salell¡etnavigat¡e, plann¡ng op afstand, mob¡ele commun¡-

cat¡e: de moderne ¡nternat¡onale transporteur kan goed

gebru¡k maken van allerlei nieuwe technolog¡eën

De Europese overhe¡d laat onderzoeken hoe díe middelen

kunnen worden gebruikt voor het internationale transport-

be le ¡d.

het pro ject Transinpol afgerond zijn. Dan kan de

Europese Commissie bepalen hoe informatiesyste-
men kunnen worden rngezet in het grensover-

schrijdende transportbeleid.

Schematische weergave elektronisch betalen
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Projecten en publicaties
Overzicht van projecten van de

Directie

Blom, J.A.
Presentatie uoor de Statencomntissie aoor

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisaesting,

Verkeer enVerøoer en Economische

Aangelegenheden (SCRVE) inzake Verkeer

en Milieu.
In opdracht van de Provincie Zuid-
Holland, Den Haag, jamari 1997.

Blom, J.A.
Presentatie inzake aspecten van Regionale

Ontwikheling enWrkeer uan het projett

"Masterplan Zuid-as".
In opdracht van de Gemeente Amsterdam,

Stadsdeel Zuid, Amsterdam, januari 1997.

Blom, J.A.
Presentatie aoor Burgemeester en Wethouders

inzake" Regionale Bereíkbaarheid aan

Almere".
In opdracht van de Gemeente Almere,

Almere, ianuari 1997.

Blom, J.A.
Reflectie op de nota: "Naar de Nieuwe

Verkeerskaart toor Den Haag".
In opdracht van de Gemeente Den Haag'

Den Haag, februari 1997.

Blom, J.A.
Presentatie ter gelegenheid aan de publieks-

presentatie aan "De Nieuwe l{aart aan

Nederland".
In opdracht van BNS/ìIIROV IJtrecht,
maart 1997.

Blom, J.A.
Deelname aan "Het Metropolitane Debat".

In opdracht van de Stichting Het
Metropolitane Debat, Amsterdam, iuni
t997

Blom, J.A.
Bijdrage aan "Hilaersum 2015' mobiliteit'

øerheer en aervoer".

[n opdracht van Heidemij Advies,

Ililversum, juni 1997.

Blom, J.A
Ron d et aJel gespre k " O n tu ik he I i n gsu ì s ie

Noord-Holland 2030".

In opdracht van de Provincie Noord
Holland, Haarlem, september 1997.

Blom, J.A.
Deelname aan een "Expertmeeting uerheer

en aerøoer",

In opdracht van de Gemeente

's-Hertogenbosch,'s-Hertogenbosch,
september 1997

Blom, J.A.
Gastspreker oþ het symþosium "Kiik naar

economische kansen, kijh naar Almere".

In opdracht van de Gemeente Almere,

Almere, oktober 1997.

Blom, J.A.
Presentatíe inzake de onderuerþen

"Regionale ontwihkeling en Wrkeer en

Verxoer aoor het Bestuuilijk Platfortn

Zuid.uleugel".

In opdracht van de Provincie Zuid-
Holland, Den Haag, oktober 1997.

Blom, J.A.
Voorzitter Platþrm Duurz aatn Stadsaerkeer.

In opdracht van het Ministerie van Verkeer

en Waterstaat.

Blom, J.A.
B e s tuur slid RailÍor um.

Ruijgrok, C.J.

Lezing 'Veroudering: geøolgen aoor de d,istri-

butie en leaering oan goederen en diensten'

øoor het Medicarecongres: Maatschappij in
aeroudering.

Amsterdam, december 1997.

Ruijgrok, C.J.

Director of Studies aan de þostdoctorale
opleiding Tiansport en Logistieke

Diens tv erl ening ø an T IA S.

Ruijgrok, C.J.

Docent bij het ITMMA (Institute of
Tiansport and Maritime Management

Antwerp) te AntuerPen en het IML
(Intitute International de Management pour

Ia Logistique) te Lausanne en Parijs.

Ruijgrok, C.J.

President uan ESTI (Euroþean Society of
Tian sp or tion In s titutes),

Ruijgrok, C.J.

Voorzitter aan de werkgroep G4 (goederen-

aeraoer) oan PIARC (lYorld Road

Assocíation).

Ruijgrok, C.J.

Voorzitter van de auditcommissie tan de

postdoctorale opleiding ooor Logistieke

Besturingssystemen aan de Tþchnische

Uniaersiteit Eindhoaen te Eindhoaen.

Ruijgrok, C.J.

Lid oan de programma-adaiesraad aan het

CTT (C entrum Tianspor t Tþchnologie).

Ruijgrok, C.J.

Li d aa n de aoorberei d i ngsco mmi ssie

VerøoerslogistiekeWerkdagen.

Ruijgrok, C J.

Lid aan de redactiecommissie aan het

Tij d s c hr ift Ver a o e m et e n s c h qþ þ e n.

Ruijgrok, C.J

Lid øan de editorial Board uan het

IJLPDM (International Journal of Pl4tsical

Distribution and Materials Management).

Ruiigrok, C J.

Lid aan het Scienffic Committee aan d.e

WCT R (lYorld C onference on Transport

Research).

Ruijgrok, C.J.

Voorzitter bij de ESTI conJerentie 'Citizens

Networks'.
Brugge (België), maatt' 1997.

Ruijgrok, C J.

Opponent bij het proefschrift aan

D. Andersson' Logistical Alliances and

Structural Change'aan de Uníuersiteit aan

Linkoping.
Linkoping (Zweden), mei 1997.

Ruijgrok, C.J

Lezing oaer'Ruínttelijke organisatie aan het

Goederenaeraoer' oþ het Nethur semiilar.

Utrecht, mei 1997.

Ruijgrok, C.J

Voorzitter op de ESTI conJerentie (European

Society ofTiansportion Institutes) 'The role

ofTiansport Research for Policy

Deaelopment in the European Union'.

Brussel (België), november 1997.

de met een sterretje (*) aangeduide râp'

porten zijn gebruikt als basis voor de

artikelen ¡n d¡t iaarbericht



Overzicht van projecten en

publicaties van de Afdeling
Economie

Op 't Veld, A.G.G., Bijlsma-Franke, E F ,
Vries, A. de

MXES (MXatie Expert Systeem) -
C o ntra : F wtctione el ontw er p.

Nr. F.cn 1997-001

Louter, P.J, Boks, S., Groot, S.C. de,

Vethman, H.A.
De Ecottomie uan het ROA (Regionaal

Oaerleg Amsterdam): oþ weg naar 2015.

Nr. Ecn 1997-002

Groot, E. de, K¡olis, H P in samenwerking
MCt NEI
Regionale Arbeidsmarl¿tschets en. Voor de

arb eidsaoorzienings gebied,en : Limburg,
Fleøoland, Midden- N ederland, N oordoo st

Brabant, Gelderland, Friesland, IJssel-

Veluwe, Zuidoost Brabant, Noord-Holland

Noord, Haaglanden, Drenthe, Groningen,

Oaerijssel, Zuidelijk Noord-Holland,
Rijnstreek, Midden- en West-Brab ant,
Zeeland, Rijnmond.
Nr. Ecn 1997-004

Groot, E. de, Louter, PJ., Op'tVeld,
A.G.G., Bijlsma-Franl<e E F., Boks S

Re gi onal e Arb ei dsm arktp ro gno s e

1997-2002.
Nr Ecn 1997-005

Op 'tVeld, A.G.G., Biilsma-Franke, E.F.

Functioneelontwerþ'ÎAXES (TAX atie

Expert Systeem) 2000-Los.

Nr Ecn 1997-00ó

Louter, PJ., Boks, S , Cammen, H. van

der
Een economisch raþþort aoor Hilaersun. +

Nr. Ecn 1997-008

Louter, P.J., Ruiiter, PA. de

Eaaluatie en Inhaderìng
Werkg el e genh eids ffi ct ett S tr ate g í e ën

Stadseconomie en Hoog Hage in Den Haag.
Nr. Ecn 1997-009

Iftolis, H.P., Louter, PJ., Groot, E de,

Groot, S.C. de

Toerisme op de haart; Ruintelijh-econonú-
sche onrwikkelittgspqtronen Ðan loerisme en

recre atie in N e derl and.
Nr Ecn 1997-010

Louter, P.J, Boks, S., Groot, S.C de

Scenario's randstad-economie 20 3 0. *
Nr. Ecn 1997-01 I

Groot, E de, Streutker, M R
STORAM 1996; Stromen op de arbeids-

markt uanuit een dynamísch en regionaal

þersþectief.
Nr. Ecn 1997-012

IGolis, H.P, Groot, E. de, Op'tVeld,
A.G G.
Zicht op toeristische markten; Þrognoses

I 997-200 1. Uitkontsten øan berekeningen

ntet Toermodel aersie 3.2.

Nr Ecn 1997-013

Louter, PJ., Smits, R.E.H.M
De techttologie-k(rart aa17 Ned.eiland. De

dreigende ntis-match tussen araag naar aan-
bod uan afgestudeerden in de sector natuur

en techniek.

Nr Ecn 1998-014

Groot, E. de, Op'tVeld, A.G.G., Itolis,
H.P
ll'erkplan Toolbox Plus ; Rekenmodel toeristi-
sche produktontwikheling regìo Rijnmond.

Nr. Ecn 1997-016

Ruijter, P.A. de, Cammen, H. van der,

Boks, S., Langerak, L, Leeuwen, I(. van,

Louter, P.J

Perspectief 201 5 voor Midden-Holland;
scenario's uoor de werkconlerentie op

19 decentber 1997.

Nr. Ecn 1997-017

Louter, P.J, Ruijter, PA. de, Boks, S.,

Groot, S.C. de

De econontische kaart øan Nederland in
2015; beschriþing Ðan een þrotot!þe aan het

O PE RA-node I ( O PErat i ot t al isar ie

Ruimtelijk-economisch Analyse) : een verhla-
rende shift-share analyse toor werhgelegen-

heids groei.

Nr.1996-008

Ruijter, PA. de,Vethman, H.A
Doorkijk op ruimtelijke inríchting in de

2lste eeuw:Van ruggengraten en þarel-
snoeren: krachtenbundeling in corridors.

Rapport is verkrijgbaar bij AVBB in
Den Haag (070) 328 62 O0

Louter, P.J.

Regionale data aoor beleidsdoeleinden,

W. de Graaff en F. Boekema: Regionale

data, vraag, aanbod en toepassing. Van

Gorcum, Assen, 1997.

Ruijter, PA. de, IGolis, H.P.

Innovation and sp atial efficiency.

Paper presented at the internationâl
conference on Industry, Innovation and

Territory, Lissabon, maafi, 1997.

Ruijter, P.A de

Ruggeng raten en p arels n o er en.

Tijdschrift "Stedebouw & Ruimtelijke
Ordening", nummer 6, 1997.

Op 't Veld, A.G.G , Bijlsma-Franke, E F.

Market Inþrntation Systems: Data en

Systents in Dutch Real Estate.

Invited adress to the Expert Meeting on
"Housing Market Information in Europe",
Scottish National Housing Organisation.
Edinburg, april 1997.

Op'tVeld, A.G.G., Bijlsma-Franke, E F
Thxes2000 (MXatie Expert Systeem): Een

Expertsgsteent uoor de Makelaarspraktij k.

Presentaties en demonstraties tijdens het

Jaarlijkse Congres van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars, Leeuwarden,
mei 1997.



Overzicht van proiecten en

publicaties van de

Afdeling Logistiek

Brugge, R. ter., Smeek, B.,Ve¡duijn,T.M.,
Verbraeck,4., Ham, J.C. van., Heijden,
R.E.C.M. van der

Delini t ies tudie I ncodeÌ ta. I naen t ar isatíe

Log ist ieke Conce Þt en, TÞt h nologie en

Telematica,

Nr. Log 1997-001

Tavasszy, L.4., Smeenk, B

De produktie enquête 1.0 en Logistieke

families. Methodisch aerslag uan de gegeaen-

suerzameling en -oenterking ter beschrijxing

van þroduktgroepen en Logistieke Families

in SMILE 1.0 (Strategisch Model Integrale

Logistieh en Eøaluatie).

Nr. Log 1997-OO2

Srneenk, B.

Regionaal vervoer in stedekjke knooþþunten.

tntegrane en tnnoÐahe.

Nr. Log 1997-003

Smeenk,8., Holst,VJ.
Maatregelenpakket GoederenaerÐo er

Westland.

Nr. Log 1997-004 A en B

Brugge, R. ter
Bouwstenen aoor INFRAPRO
( I N F RA sr r utt u ur PROjeu en).

Nr Log 1997-005

Groothedde, B.

Mubimodaal goederenverao er in N ederland.

Nr. Log 1997-006

Geest, J. van, Dunnewold,ìø.J.M.,
Heuvel, M. van den, I(lauw, R.A. van der

Baliemeting ECT Deha Tèrminal.

Nr Log 1997-007

Brugge, R. ter, Henstra, D.,Verspui, L.,
Verduijn, T.M.
Telematics Application Progranxme.

Deliverable 7.1 Potentiak of data sharing in
con¡ainer transport Version I. 0.

Ruijgrok, C J,Tavasszy, L.A.
Rotterdam-Med.iterraneatx relations and

freight transport demand through

Switseiland.
Nr. Log 1997-010

Tavasszy, L A., Zl1pp, N. van der
C ontouren Masterþlan Binnenaaarunodel.

Nr. Log 1997-01 I

Vieveen, A.J

Nachtdistributie en nachttransport in het

weguerooer,

VLO (Vereniging van Logistieke

Ontwerpers) magazine, nummer 1, mâart
t997.

Tavasszy, L.A , Vlist, M.J M van der

Freight Tiansportation Ststem Modelling :

Chains, Chains and Chains.

25th International Conference of the

European Transport Forum, Engeland,

september 1997.

Tavasszy, L A , Ruijgrok, C.J., Smeenk' B.

A DSS (Decision Supþort System) for
modelling logistic chains in Jreight tansÞort
policy anaþsis.

7th Special Conference of IFORS on

Informalion Systems in Transportation

and Logistics, Zwedery juni 1997.

Tavassz¡ L.4., Ve¡spui, L
Dissemination strategies for EDI (Electronic

Data Interthange) in port communities.

Martrans, Maris, A Decision Support
Tool, Duitsland, oktober 1997.

Brugge, R. ter

Economische asþecten TNLI (Tbekomstige

Nationale Luchthauen Infrastructuur) ;
Oaerzicht naar aanleiding tan de studies in
de tweede fase.
Land, N?ater, Milieu en Informatie techno-

logie LVI, oktober 1997.

Brugge, R ter,Verroen, E.J

Voor de marht uit, met de markt mee;

Ontwerþen aan hiërarchie ín knooppunten.

Tijdschrift "Stedebouw & Ruimtelijk
Ordening", nummer 3, 1997.

Tavassz¡ L.4., Ruijgrok, C.J.

Ondersteuning øan het teraoerbeleid tnet

behulp aan SMILE (Strategisch Model

Integrale Logistieh en Eualuatie).

Strategische scenario's øoor het goederenaer-

uoer,

óe Vervoerslogistieke Nlerkdagen,

Vaalsbroek, november 1997.

Henstrâ, D.4., Brugge, R. ter,

I(erkhof, M.
Een gestructureerde Methode aoor het bedrij-

aen aan Eflecten aan Innoaaties in

Logistieke ketens (MEIL).
6e Vervoerslogistieke $(/erkdagen,

Vaalsbroek, november 1997

Dunnewold,WJ.M.
Integratie øan personen- ett goedetenoeraoer

in de stad.

6 e Vervoerslo gistieke rlüerkda gen,

Vaalsbroek, november 1997.

Groothedde, 8., Tavasszy, L.A
Spoor tussenWal en Schip? Een analyse øan

het multimodale netwerk aoor goederenaer-

aoer in Nederland.
6e Vervoerslogistieke Werkdagen,

Vaalsbroek, novembe¡ 1997.

Tavasszy, L.4., Groothedde, B.

I{ansen aan de Swiss Metro voor
Nederland. Een aerkenning oan een innoaa-

tieJ go eder enz er øo er st! s t e em.

6e Vervoerslogistieke Werkdagen,

Vaalsbroek, november 1997.

Brugge, R. ter
Internationalisation of seraice firms and.

economic deaelopment. Experiences based on

Durch logistic seraice proaiders.

Bijdrage aan het Congres Tjänster och

innovationer, Stockholm (Zweden),

september I 997.

I



Overzicht van projecten en

publicaties van de

Afdeling Planning

Cammen, H. van der, Prak, P., Putmâns,

E., Reiis,Th.A.M., Schoot, F.J C.M. van

der, Vethman, H.D., Hoekstra, J.D.,
Hoksbergen, R., Tilsra, J.G.E., Naeff, G
Scenario's øoor het Laakhaaengebied.

Nr. Plan 1997-001

Langerak, L., Veeneklaas, F.R

lVe t e n s c h ap G TÞ c h no log i eae rk e n n i n g

Landelij k G e bie d N e derland.

Nr. Plan 1997-002

llorrevoets, M.S.G., Reijs,Th A M.
To etsing aan IC E S -proj ecten

(Interdepartementale Commissie øoor de

Economische Structuur) ops toekomstuaarde.

Nr- Plan 1Sg7-003

Lange, M. de, Putmans, E.

Den Haag:Vitaal en Ongedeeld,

A chterg rondrapp ort ag e.

Nr Plan lggT-005

Cammen, lI. van der, Horrevoetsr M.S.G.,
Schoot, F.J.C.M. van der
H an dh aa ing B e s temming splarut en

Buitengebied Rijnstreek (IGOR; Inter-
G emeentelij k Ooerlegorgaan Rijns treek).

Nr. Plan 1997-006

Prak, P, Martens, M.J., Vanderschuren,
M J.ìø.,4.., Egeter, B.

Ver aoermanagement oþ het b edrijßniueau.
Een sgstematische analyse uan maatregelen,

s uccesse n e n toe kontstaeruacht i ngen

(MOSATC).
Nr. Plan 1997-007

Geelhoed, E
De sociale huursector als netwerk; lokale

øerhoudíngen in beeld.

Nr. Plan 1997-008

Cammen, H. van der, Prak, P., Boks, S.

Voors choten : een ruimtelijk-economis che

toekomstuisie.

Nr. Plan 1997-010

Pullens, J.H.PA.
Stedelijke problematieh Den Haag
"Langs Lange Lijnen: een verkenning aan

het conceþt lange lijnen".
Nr. Plan 1997-0Il

Cammen, H. van der, Dilweg,.A.,
\Woltjer, J.

De maataoering uøn Delft.
Nr. Plan 1997-01,2

Cammen, H. van der
Masterþlan Stadsecononie. Bijdrage aan
Masterplan Stadsecononúe, aan de

Gemeente Den Haag.
Nr. Plan 1997-013

Schoot, F.J.C.M. van der, Horrevoets,
M.S.G., rJØitsen, PP, Reiis, Th.A.M.
Bouwen aan Almere 201 5; een projecten-

register aoor de Gemeente Almere.

Nr. Plan 1997-014

Cammen, H. van der, Rutten, P
Muhimedia-cluster in Hiløersuttt en omge-

uing ; ruimtelijk- economis che potenties. *

Nr. Plan 1997-015

F{orrevoets, M.S.G., Reijs, Th.A.M.,
Langerak, L.
Progratnma kennis en expertise ontwihkeling
ruimte gebruik ; prioriteiten aolgens de buiten-

wacht.

Nr. Plan 1997-016 B

Cammen, H. van der, Langerak, L ,

Prak, P.

Stadsplan Breda: scenario's en weguijzer.

Nr. Plan 1997-017

Lange, M. de, Spit,T., Mastop, H.
Performance of national policies.

Environment and Planning B: Planning

and Design 1997, volume 24,pages 845 -
858.

Lange, M. de, Cammen, H van der
Positionering aan Provinciaal Ruimtelijk
Beleid.

Tijdschrift "Stedebouw & Ruimtelijke
Ordening", nummer 4, 1997.

Prak, P
Veraoermanagement naar de toeÞomst - een

steen in de øijaer.

Paper voor het Colloquium
Vervoerplanologisch Speurwerk, 1997.

Prak, P, Dubbeling, D
Proces achter het project; organisatie rond

drie grote projecten.

Tijdschrift "Bouw", nummer 2, pagina 15
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Financiën
TNO Inro heeft 1997, evenals het voorgaande jaar,
afgesloten rnet een goed financieel resultaat.
De totale omzet in 1997 bedroeg / 14 miljoen.

Omzet over de jaren 1993-1997 (in ntitjoenen guldens)

15

14

13

12

1993 1994 1995 1996 1997

o

I

Van de totale ornzet u'as 680lo afkomstig van de
rnarktopdrachten, 23o/o van de omzet betreft project-
rnatige ontr,r'ikkelingsopdrachten (zonder winst) voor
departementen en 9o/o van de ornzet betreft
autonome productontu'ikkeling.

Omzet marktopdrachten naar marktsegment

Lagere overheid

Buitenlând
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