
Overheid en bedrijfsleven slaan handen ineen

DigWeg brengt Nederland
digitaal in kaart

Een digitaal wegenkernbestand als basis voor specifieke tele-

matlca-toepassingen. Zowel overheid als bedrijfsleven hebben

belang bij de ontwikkeling ervan. Het proiect DigWeg opent oP
dit terrein nieuwe perspectieven en is meteen een voorbeeld van
geslaagde publiek-private samenwerking.
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De gedachte achter het project Dig-
Weg is dat publiek-p vate samen-
werking leidt tot een aanzienliike
kostenreducUe en kwaliteitsverbete-
Èng, waardoor de markt voor digi-
tale wegeninformatie sneller tot ont-
wikkeling kan komen. Maar een
dergeliik samenwerkingsverband
moet wel toegevoegde waarde bie-
den aan alle betrokken partiien. Het
ministe e van Verkeer en Water-
staat is erin geslaagd samen met de
aanbieders van digitale wegen-
kaarten een concept uit te werken
waa n beleid en ondernemerschap
elkaar completeren. Inmiddels heeÍt
de beoogde samenwerking met de
ondertekening van een Letter of Int-
ert vaste vorm aangenomen. Digi-
tale wegenkaarten (schaal 1 :10.000)
vormen noodzakelijke basiwoolzie-
ningen voor tal van applicaties in de
verkeers- en vervoerssector. Ze laten
verschillende telematica-toepassin-
gen Íunctioneren op het gebied van:
. goederenveNoer(fleetmanage-

ment, route-planning);
. openbaar vervoer (reisinforma-

d");
. hulpdiensten (incidentmanage-

ment);
. Verkeer en Waterstaat (beheer
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. wegverkeer {in-car systemen).
Momenteel zijn er diverse leveran-
ciers die zich op de markt rondom
verkee$informatie begeven. Deze
leveranciers willen in de nabiie toe-
komst automobilisten met behulp
van jn-cdr systemen diensten aanbie-

den in de vorm van routegeleiding,
verkeersinÍormatie en dergeliike.
Voor deze leveranciers vormt een
digitale kaart de basis waarop de
informatie wordt ve$chaft aan de
automobilist.

Actualkeren di|ur
Tot op hede[ ziin verschillende be-
drijven en overheden betrokken ge
weest bij het inzamelen van de
noodzakeliike gegevens vooÍ digi-
tale wegenkaarten. Veelal velzame
len deze partijen, onafhankelijk van
elkaar, dezelfde gegevens tegen zeer
hoge kosten- Ongeveer 20 procent
van de initiële investering voor zo'n
kaart moest ieder iaar opnieuw wor-
den opgebrachtom ze te verzamelen
en te verwerken. Voor digitale kaar-
ten-producenten als ECT en TeleAt-
las betekent dit op Eulopees niveau
een iaarlijks terugkerende Íinanciële
inspanning van 35 miljoen gulden.
ook de Topografische Dienst Neder-
land (TDN) is gebaat bij een oplos'
sing voor het actualise ngspro-
bleem.
Cezien de hoge kosten die gemoeid
zijn met hetonderhouden en actuali-
seren van deze gegevens, heeÍt Ver-
keer en Waterstaat de mogelijkhe-
den ondeÉocht tot samenwerking

door Han Zwlinenberg en Daan van Egcraat

tussen de belangnjkste spelers op
het teffein van digitale wegeninÍor-
maue:
. Adviesdienst Verkeer en Veruoer

(AW) en de Meetlondige Dienst
(MD) van het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat:

. de Topografische
Dienst Nederland
(TDN) van het mi-
nisterie van DeÍen-
sie;

te ng te bereiken door afspraken
over actualisering en standaardise
ring. Aan het actualiseren van be
standen, ziin hoge kosten verbonden
en daarnaast hanteert nog niet ie-
dereen de Europese standaard {GDF)
voor gegevensuitwisseling. De CDF-
standaard (ceographic Data File) is
ontwikkeld in het kader van het
Buropese ondezoeksprogmmma
Drive. Verkeer en Waterstaat heeft
de ontwikkeling van deze standaard
ondersteund en bevordert nu de
feitelijke implementatie door Dig-
weg.

Publlek-prlYate samenwerklng
In overleg metde betrokken partijen
heeft Verkeer en Waterstaat een
rolverdeling uitgewerkt. Zo gaat
V&w op basis van de GDF-standaard
mutatiebestanden van het Neder-
landse wegennet beschikbaar stel-
len. Marktpartijen kunnen deze ge-
actualiseerde basisgegevens kopen
tegen een kostendekkende pdjs (on-
derhoud) en hiermee hun eigen
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Íormatie is al enige tiid in bewe- | Duitsland commer-
ging. Uit verscheidene onderzoe- I cieel succesvol geïn-
kerl blijkt dat er een markt is voor I troduceerd. Het gaat om
zogenoemde ir-cor systemen die de leen autonoom systeem dat niel
automobil isr voolzien van be I wordtgevoed mel dynamische gege

houwbare en actuele inlormatie I vens. voorbeelden van dynamische -

over de verkee$situatie, zoals fi le- | complexer systemen ziin Euroscoul
voÍming, weersomslandigheden, | (siemensl en Socrates (Phil ips).
werkzaamheden, beschikbaarheid I Socrates beslaat uit  een navigatie-
van parkeerplaatsen en doorgaan- | systeem op basis van CD-Rom en
de routes. Vooral de vervoe$we- | GSM. Teo behoeve van de plaatsbe-
reld en het zakenverkeer zijn hier- | paling zijn in het voertuig wielsens-
bil gebaat. Maar ook een digitale I oren en een kompas ingebouwd. De
wegwijzer voor sleden is erg han- | gegevens worden verwerkl in de lvlJ
dig; is men eenmaal in de plaats | (tn Vehicle Unit), die een CD met di-
van bestemming aangekomen, I gitale kaart bevat. Via CSM worden
dan gaat vaak kostbare ti id verlo- | actuele gegevens doorgegeven aan
ren mer een speurtocht naar het I de voertuigen en de IVU genereert
uiteindeliike bezoekadres. zo'n di- I vervolqens een route-advies. Socra-
gitalewegwijzer mer een adressen- | teswordr op dit momenl op verschil-
bestand, aÍslandindicaLorenroute- | lende plaatsen in Europa uitgetest.
planner leverl dus ri jdwinst en I Bii Euroscout vindt de communjca I ie
daarmee een forse besparing op. I tussen de verkeerscen tlale en de lV lJ
Intussen ziin verschillende technie- | Dlaats door middel van bakens. Met
ken en in{ar systemen ontwikkeld. I behulp van deze bakens wordt te-
Een voorbeeld is Ca Í i  n. een naviga- |  vens de plaats va n hel voerluig be-

tiesysteem van Philips op basis van I paald. Eind jaren tachtig is de wer-
een cD-Rom met digitale wegen- | king van Euroscout in de praktijk ge-
kaart.  Carin is door BMW en Re- |  testen geëvalueerd doorde Universi-

bestanden eÍficiënter actualiseren.
Zi jkr i igen hetrechtde data verder te
verkopen mits zij intelligentie toe-
voegen, bijvoorbeeld attribuutgege-
vens voor diensten als de it-cdr
systemen.
V&W beschikt over een uitgebreid
netwerk voor het inwinnen van mu-

tatiegegevens. Deze mutaties wor-
den ingezameld en in een bestand
weggeschreven voor eigen gebruik

en voor verkeersongevalsanalyses.
Het ministerie wil deze mutatiebe-
standen extern gaan aanbieden aan
het bedri j fsleven en andere part i jen.

De aÍspraak met de samenwerkende

part i jen is dus nietexclusief,  hetgaat
hier om een openbare aanbieding.
Naast de hoofdactiviteit -ongeval-

lenregistratie ontstaat op deze wij-
ze een nieuw eindprodukt: mutatie'
bestanden. Hiermee verschuift de
positie van het ministerie naar een
heldere, voorwaardenscheppende
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van Ber-
lijn. Inmiddels is in Duitsland de
commerciële exploitatie gestart
door het Copilot-consortium.
Voor zowel Euroscout als Socrates
voldoen de systeemcomponenten
aan Europese standaarden. Beide
systemen zijn een produkt van
technische, internationale samen-
werking binnen het Europese on-
derzoeksprogramma Drive (Dedi-
cated Road InÍrastructure for Vehi-
cle saÍety in Europe). Ze biedenvrij-
wel dezelf de f urlctionaliteiten:
. dynamische route-informatie;
. actuele verkee$informatie;
. P+R-informatie;
. Ov-informatie;
. , | l r m m ê l d i n d '

. tracking and tracing;

.  f l a ê f m . n r d ê m ê n t '

. cele cids-informatie als bedrij-
ven, hotels, winkels en horeca.
Voorbeide systemen is een digitale
kaart als basisvoorziening onont-
beerlijk.
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Coórdlnatlepunt Telcmatl(a

Het ministerie van Verkeer en \ /a-
terstaat heeÍt enige iaren geleden
het Coórdinatiepunt Telematica

{cPT) in het leven geroepen als
aanspreekpunt en kenniscentrum
voor het telematicabeleid in ver-
keer en vervoer. Door middel van
het CPT kan speciale aandacht
worden besteed aan de inboductie
van telematica in de verkeers en
vervoerswereld. De taken en Íunc-
ties van het CPï bestaan uit:
beleidsontwikkeling en -coórdina-

tie, het signaleren van nieuwe ont-
wikkelingen en het uitdragen van
kennis en beleid.
Verkeer en Waterstaat stimuleert
actief de ontwikkeling en imple-
mentatie van telematicaprojecten
op het gebied van verkeer en ver-
voer. In de Voortgangsnota Tele-

matica Verkeer en vervoer (1993)
zijn voor de iaren 1993-1995 vi,f
pdoritaire aandachtsgebieden op
de agenda gezet:
. ketenbenadering goederen-

vervoer;
. dynamische verkeersbeheer-

sing:
. multimodale reisinÍormatie:
. chipcardtechnologie:
. telematica-inf rastuuctuur,
Nu de termijnvan dezevoortgangs-
nota afloopt, beraadt V&W zich op
het vervolg. Er is een verdiepings-
slag nodig om kwesties op te pak-
ken als internationale aansluitiRg,
verkeersveiligheid en de electro-
nische snelweg. Dit geldt ook voor
een meer samenhangend telema-
ticabeleid op het gebied van het
collectieve personenvervoer.

rol die niet concurrerend, maar juist
complementair is. Om de nieuwe
rolverdeling te bezegelen hebben
de betrokken paÍtijen een Ietter oí
Irfert opgesteld die inmiddels is
ondedekend door EGT, TDN en
V&W zelf. Met andere partijen
wordt nog overlegd over onderteke-
mng.

Dubbel belang
Naast de efÍciercf-winst heeft Ver-
keer en Waterstaat ook in beleids-
matig opzicht belang bij gestan-
daardiseerde en voordelige basis-
voorzieningen.
Het verkeers- en veruoersbeleid van
de overheid is vastgelegd in het
'Tweede Structuurschema Verkeer
en Vervoer' (SW-II). Het beleid is
gericht op maximale bereikbaar-
heid en leefbaarheid omwille van
een duurzame samenleving. Con-
creet betekent dit onder meer dat
men de congestie op de wegen wil
terugddngen en de verkeersvei-
ligheid wil vergroten. Verkeer en
Wa terstaat streeÍt derhalve naar het
verbeteren van alternatieven voor
de auto (Openbaar Vervoer, Íiets)en
het wegvervoer (versterking van de
marktpositie van spoor, binnen-
vaart en kustvaart), alsmede naar
een betere benutting van het we-
gennet. Dit laatste kan worden ge-
realiseerd door de markt voor ver-
keersinformatie tot ontlvikkeling te

brengen. Hierbij spelen gestandaar-
diseerde en voordelige basisvooIzie-
ningen een cruciale ro1. Hoebeter de
weggebruiker is geïnformeerd over
de actuele verkeerssituatie, des te
efÍiciënter hij gebruik zal makenvan
de infrastructuur. Kort samengevat:
meer informatie, minder voertuig-
kilometers, minder congestie. In het
onderzoeksrapport'Meer benutting,
minder files' is dit modelmatig on-
derzocht. Door een betere en snel-
lere informatie-uitwisseling tussen
weggebruiker en wegbeheerder kan
het reistijdverlies op het'Hoofd We-
gen Net' en 'onderliggend Wegen
Net' met zo'n 20 procent worden
gereduceerd.

Nlêuwe pêrJpettleven
Het project Digweg opent in ver-
schillende opzichten nieuwe per-
spectieven. De samenwerking tussen
overheid en bedrijfsleven leidt tot
grotere eíficien cy en Iagere kosten en
tot een betere uitwisselbaarheid en
kwaliteit van basisgegevens op ma-
cro-niveau. De ovefichakeling op de
GDF-standaard is hierbii van groot
belang en garandeert bovendien de
aansluiting op Europees niveau. Ver-
der kan de markt voor digitale we-
geninformatie tot ontwikkeling ko-
men, wordt het verkeer- en vervoer-
beleid ondersteund en krijgen klan-
ten zicht op betaalbare in-car syste-
men. Met dit project geeft Verkeer

en Wate$taat eveneens gehoor aan
de toegenomen behoefte aan open
beleidsvorming en nieuwe vormen
van pdrtrersiip. Digweg past binnen
het streven van V&W naar goede
basisvooIzieningen in de telematica-
infrastructuur. *

De Lctter of Intent

In de Letter of Intent spreekt het
ministerie van Verkeer en Water-
staat de intentie uit:
l. een beleidswijziging te realise-
ren, opdat AW primair markt-
gericht, faciliterend en niet{on-
cu erend optreedt, alsmede de
Europese harmonisatie onder-
sleunt;
2. op een lange termijn perspec-
tief (mutatie)bestanden ter be-
schikking te stellen van derden;
3. deze (mutatie)bestanden te
produceren op basis van de GDF-
standaard;
4. de inspanningen van Aw op
het gebied van ongevallenregi-
stratie te continueren;
5. een digitaal wegenbestand op
basis van GDF zodanig in te dch-
ten dat de beheÍÍende mutaties
op de meest eÍÍiciënte en kosten-
eÍÍectieve wijze daaruit zijn te
genereren;
6. de implementatie van de CDF-
standaard te bevorderen;
7. op open en consbuctieve wijze
met partijen samen te werken om
dit bestand op te bouwen.

De overige partijen spreken de
intentie uit:
l. de nieuwe rol van Aw te
^n.lêr<.hriir,ên'

2. op termijn de bedoelde (muta-
tie)bestande[ af te nemen:
3. op termijn het zwaartepunt in
het produktieproces te verleggen
naar het inwinnen van attribuut-
gegevens:
4. methetministe evanverkeer
en Waterstaat op open en con-
structieve wijze te overleggen
over zijn (aÍnemers)wensen ten
aanzien van de specilicaties en
levedngscondities van deze be-
standen.
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