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WISKUNDE TEGEN STOPLICHTFILES

Het is rustig op de weg en je had al thuis
kunnen zijn, ware het niet dat de stoplichten onnodig lang op rood staan. Onderzoeker Rene Haijema van de leerstoelgroep Operationele research and logistiek heeft een oplossing gevonden voor
dit probleem. Hij paste het wiskundige
Markov-beslisproces toe op verkeerslichten. Dat is een methode om tot optimale
keuzes te komen in situaties die zich herhaaldelijk voordoen.
Verkeerslichten op kruispunten moeten
elk moment kiezen tussen groen, oranje en
rood. Met het Markov-model kunnen ze zo
worden geprogrammeerd dat die keuzes
de minste wachttijd voor auto’s opleveren.
De basisinformatie die het model nodig
heeft, is hoeveel auto’s op elke rijbaan
staan te wachten en wat de huidige kleur
van de verkeerslichten is. Daarmee berekent het model welke banen als eerste mogen rijden en hoe lang. Zijn er veel auto’s
op een rijbaan, dan zal dat licht langer
groen blijven of eerder groen krijgen.
Het Markov model houdt er bovendien

‘Oude koeienrassen zijn
cultureel erfgoed’

rekening mee dat de auto’s in legere rijbanen niet té lang mogen wachten ten gunste
van de vollere. Hiermee onderscheidt het
systeem van Haijema zich van huidige verkeerslichten, die gebruikmaken van magnetische inductieloops. Dat zijn de zwarte
lijnen in het wegdek. De registreren auto’s
die het kruispunt naderen. Een verkeerslicht blijft dan langer op groen staan, waardoor andere automobilisten soms erg lang
moeten wachten. ‘Toch is de informatie
van de inductieloops voor mijn model ook
nodig’, legt Haijema uit. ‘Want daarmee
weet je hoeveel auto’s er staan te wachten.’
Het model van Haijema is toepasbaar
op simpele, op zichzelf staande kruisingen. Voor aaneengeschakelde kruispunten
wordt het lastiger, want daarbij spelen rijsnelheid en het in- en uitvoegend verkeer
ook een rol. ‘Dit maakt het ook moeilijk
om een groene golf in te stellen’, aldus
Haijema.
Voetgangers zijn nog niet inbegrepen,
maar dat zou wel kunnen. Ook extra voorwaarden toevoegen is mogelijk, zoals een
maximale wachttijd per auto of een minimale uitstoot van uitlaatgassen.
Voorlopig bestaat Haijema’s verkeersregeling slechts op papier. Praktijktesten zijn
duur en de politiek moet beslissen of daarin wordt geïnvesteerd. DdV

Om de fosfaatuitstoot te verminderen, moet de Nederlandse melkveestapel van de overheid inkrimpen. Dit
vormt een bedreiging voor oud-Hollandse koeienrassen,
die sowieso al in de ‘gevarenzone’ zitten, zegt Sipke
Joost Hiemstra, programmaleider Genetische bronnen
bij Wageningen Livestock Research.
Waarom worden
deze oude rassen
bedreigd?
‘Er zijn acht van
oorsprong Nederlandse koeienrassen en zeven daarvan zijn bedreigd,
dat wil zeggen dat
er minder dan
drieduizend vrouwelijke, zuivere
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fokdieren zijn.
Vanaf de jaren zeventig zijn veehouders massaal overgestapt op de Holstein-Friesian, omdat dit ras veel meer
melk produceert. Sommige boeren houden daarnaast
ook zeldzame rassen, maar ze moeten ook aan hun portemonnee denken en als de veestapel moet krimpen,
kijken ze als eerste naar de minder productieve dieren.’
Waarom is het belangrijk om deze rassen te behouden?
‘De oude rassen zijn deel van ons levende culturele erfgoed. Er wordt veel publiek geld uitgetrokken voor cultureel erfgoed in musea, maar niet voor het behoud van
rassen. Binnen de Europese Unie bestaat hier wel subsidie voor en veel landen benutten die. De Nederlandse
overheid ondersteunt projecten en initiatieven op dit gebied, maar zo’n subsidie zou ook helpen. In de intensievere veehouderij zijn de oude rassen niet het meest efficiënt, maar onder extensieve omstandigheden, zoals in
de biologische veehouderij of in combinatie met natuurbeheer, doen ze het goed. Deze rassen hebben unieke eigenschappen en als we meer inzicht hebben in welke genen hierbij betrokken zijn, kunnen we die benutten in de fokkerij.’
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Stoplichten kun je een stuk slimmer
maken door er wiskunde op los te
laten. Dat ontdekte onderzoeker Rene
Haijema. Zijn model verkort wachttijden en voorkomt daardoor ergernis.

Is er nog hoop voor de oud-Hollandse koe?
‘Bij een eventuele ziekte-uitbraak kunnen zeldzame rassen worden uitgezonderd van ruimen. Het voorstel is
om voor de fosfaatregeling ook een uitzondering te maken. Hobbyhouders, met minder dan vijf koeien, zijn
wel vrijgesteld. Maar er zijn juist grotere bedrijven nodig
om een ras in stand te houden. We kunnen wel een ras
terugfokken met sperma uit onze genenbank. Dit duurt
echter zes tot acht generaties. Het is een verzekering in
uiterste nood, maar we moeten er alles aan doen om
TL
zo’n scenario te voorkomen.’
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