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‘Technologie zorgt voor meer
keuzemogelijkheden’

Verkeersspecialist verschijnt
maandelijks, maar niet in januari
en augustus. Jaargang 25

Manuele tellingen, tellussen en ongevalscijfers, het waren en
zijn belangrijke informatiebronnen voor overheden om hun
mobiliteitsbeleid vorm te geven en op te volgen. Intussen
hebben ook big data hun weg naar het mobiliteitsveld
gevonden. Meten is weten. Maar zelfs als je weet, moeten er
nog altijd keuzes worden gemaakt. Lees het interview met
Tias Guns (MOBI, VUB), specialist in ‘data science and
optimization’, vanaf p. 3.
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