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DE VERKEERSKUNDIGE

Veranderingen in mobiliteit

om nog betere maatregelen te kunnen
treffen. ‘Wat bepaalt de keuze van een
‘mobilist’ als hij zich wil verplaatsen?’ is
bijvoorbeeld zo’n vraag die we in een veel
breder kader moeten plaatsen dan de bereikbaarheid van gebieden. Welke trends
zijn vanuit verschillende invalshoeken van
belang en hoe denken wetenschappers,
deskundigen én verkeersconsumenten er
over?
Met dit boekje willen we de dialoog tussen de diverse betrokkenen een nieuwe
impuls geven. Niet als een eenmalige
losse flodder, maar als start van een serie
die we jaarlijks op het Nationaal verkeerskundecongres presenteren.

‘The proof of the pudding is in the eating’.
Ofwel, wat je als politicus, beleidsmaker
en ontwerper bedenkt, bewijst zich pas
in het feitelijk gedrag van de mens in
de praktijk. In onze verkeerswereld zijn
er tal van voorbeelden van vóóraf goed
doordachte maatregelen die niet altijd
het effect hebben dat er mee is beoogd.
Door beleid en ontwerp nadrukkelijk te
spiegelen aan de dagelijkse praktijk is er
veel te leren. Dat was voor CROW/KpVV
de grondgedachte om aan deze serie
boekjes te werken.
In de verkeerswereld zijn we heel goed
in het verzamelen van cijfers. Van
verkeersmodellen tot verkeersregelinstallaties; we weten heel veel van het
verkeerssysteem. De beleving door de
verkeersconsument en het effect op zijn
gedrag is veel minder ontwikkeld. En in
ieder geval is meer inzicht daarin nodig

Wim van Tilburg
CROW Hoofd Verkeer & Vervoer
Directeur KpVV
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DE WEGGEBRUIKER
ANWB en CROW hebben die interpretatie
van de ontwikkelingen onderzocht bij de
deskundigen. Degenen die vakmatig bij
de ontwikkelingen zijn betrokken én bij
de mensen die deskundig zijn in hun rol
als gebruiker. Een natuurlijke combinatie
van twee werelden die door CROW/KpVV
en ANWB is vertolkt in deze uitgave.
De kracht van deze publicatie is de koppeling van beide informatiestromen. Wij
hopen dat dit concept, vervat in dit boekje, de start is van een mooie reeks waarin
we jaarlijks een stand van zaken kunnen
opmaken van relevante nieuwe ontwikkelingen op verkeersgebied. Vanuit het
oogpunt van alle betrokken deskundigen:
de beleidsmakers en de gebruikers.

Het verkeer weerspiegelt de veranderingen in de maatschappij. Technologische
en demografische veranderingen bijvoorbeeld zijn van invloed op het verkeer.
Omgekeerd heeft het verkeer ook invloed
op maatschappelijke processen. Belangrijke handelscentra zijn immers ontstaan op
verkeerskundige knooppunten. Verkeerskundigen moeten zich daarom goed oriënteren op wat er in de maatschappij aan
de hand is om tijdig en goed te kunnen
inspelen op die veranderingen.
Veranderingen worden sinds vele jaren
vastgelegd in cijfers. Het KiM, het CBS,
de SWOV (om enkele toonaangevende
organisaties te noemen) doen onderzoek
en geven ons dat cijfermatige en wetenschappelijke inzicht . Maar er is meer dan
wat te vatten is in cijfers. Ook de interpretatie van en ervaring met veranderingen
is van belang. Dat geeft inzicht in wat je
er als beleidsmaker of beslisser mee kan.

Ferry Smith
manager Public Affairs, ANWB
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Veranderend reisgedrag
Het is rustiger op de weg dan een paar
jaar geleden. Dat merk je vooral als je naar
de fileberichten luistert. Volgens mobiliteitsdeskundigen heeft dat met name te
maken met de recessie. Dat is ongetwijfeld
waar, maar er zijn meer factoren die bepalen of, wanneer en hoe we op weg gaan.

In deze eerste uitgave van

In deze eerste uitgave van de reeks ‘Veranderingen in mobiliteit’ worden enkele
opvallende actuele ontwikkelingen onder
de loep genomen ten aanzien van onze
mobiliteit, zoals de afname van de files,
thuiswerken, autodelen, webwinkelen, de
elektrische fiets, enzovoort. Ze hebben te
maken met de manier waarop we ons verplaatsen. Dat is misschien nog niet altijd
terug te vinden in de verkeersstatistieken,
maar diverse maatschappelijke trends
wijzen op te verwachten veranderingen
in mobiliteitsgedrag of ‘-consumptie’ de
komende jaren.

de reeks ‘Veranderingen in
mobiliteit’ worden enkele
opvallende actuele
ontwikkelingen onder de
loep genomen ten aanzien
van onze mobiliteit.

Een groep deskundigen die beroepshalve
betrokken is bij de mobiliteit, is gevraagd
om daarover via een digitale enquête zijn
licht te laten schijnen. Markeren dergelijke
ontwikkelingen of trends daadwerkelijk
het begin van een omwenteling in het
reisgedrag? En hoe moeten we daar dan
mee omgaan?
In totaal hebben 517 deskundigen de
enquête ingevuld, waarvan de meerderheid bij de overheid werkzaam is, gevolgd
door consultants, belangenbehartigers,
kennisinstituten en ov-bedrijven.
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Daarnaast zijn ook 867 reizigers bevraagd
of - en zo ja waarom - ze hun reisgedrag
de afgelopen jaren hebben gewijzigd en
of ze hun reisgedrag in de toekomst gaan
veranderen. Spelen bijvoorbeeld kosten
een belangrijke rol, of stappen we vaker op
de fiets vanwege de gezondheid?

Verdeling verplaatsingen
2%

16%
2%

16%

Ten slotte zijn de resultaten van beide
enquêtes besproken met enkele verkeersdeskundigen die zich specifiek richten op
mobiliteitsgedrag. Dit deskundigenpanel bestaat uit vertegenwoordigers van
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
(KiM), Kennisplatform Verkeer en Vervoer
(KpVV), ANWB en van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM). Aan hen
is onder meer de vraag voorgelegd of de
resultaten van dit onderzoek sporen met
hun eigen ervaringen en de uitkomsten
van wetenschappelijk onderzoek op dit
terrein. In diverse hoofdstukken is een
kader opgenomen met reacties van het
deskundigenpanel.
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Anders op weg
De auto is nog altijd het meest gebruikte vervoermiddel in ons land. Van alle
kilometers die we afleggen neemt de auto
bijna driekwart voor zijn rekening. Het
openbaar vervoer is goed voor 13 procent
van alle kilometers en de fiets voor 8
procent. Een derde van de kilometers leggen we af in het woon-werkverkeer. Ook
daarvoor stappen we meestal in de auto.
Maar als het niet te ver weg is, stappen we
net zo lief op de fiets. Tot 7,5 km wordt die
net zo vaak gebruikt als de auto.

auto
trein

auto

bus/tram/metro

trein
bromfiets
fietsbus/tram/metro
lopen

bromfiets

overig

fiets

Figuur 1
lopen
Verdeling verplaatsingen en reizigerskilometers naar vervoersbewijzen in 2011, voor
overig
personen van 12 jaar en ouder.
Bron: OVG/MON/OViN
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Van de 70 procent geënquêteerde mobiliteitsdeskundigen vindt dat het reisgedrag de afgelopen vijf jaar is veranderd.
Uit de enquête onder de reizigers blijkt
dat persoonlijke omstandigheden, zoals
ander werk of een andere school, in de
meeste gevallen de reden is dat men voor
een ander vervoermiddel kiest. Dat geldt
zowel voor degenen die de afgelopen vijf
jaar meer zijn gaan reizen als degenen die
minder zijn gaan reizen.

Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken leest u wat
de belangrijkste trends zijn die uit beide
onderzoeken naar voren komen. Naast de
onderzoeksresultaten en de reacties van
het deskundigenpanel is ook een hoofdstuk gewijd aan de visie van trendwatcher
Adjiedj Bakas op de uitkomsten.
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Figuur 2
Ontwikkeling van de congestie op het hoofdwegennet (HWN).
Bron: ministerie van IenM.
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TREND: We fietsen meer

Tevreden met de fiets
Het overgrote deel van de reizigers (82
procent) is tevreden over de keuze en de
manier waarop men dagelijks reist. Dat
geldt zeker voor de fietsers, daar toont
91 procent zich een tevreden gebruiker.
Naast persoonlijke omstandigheden en
kosten is de gezondheid voor een van
de drie mensen die van vervoermiddel
verandert een belangrijke reden.

Vooral de fiets wint nog steeds aan populariteit. Uit gegevens van het Kennisinstituut
voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat fietsers de
afgelopen jaren in totaal meer kilometers zijn
gaan afleggen. Dat komt door de toename van
de bevolking, maar vooral doordat de reisafstanden per fiets zijn toegenomen. Concentraties van scholen voor middelbaar en hoger
onderwijs, winkelcentra en de uitbreiding van
steden met nieuwbouwwijken zijn hiervan
de oorzaak. Ook de woon-werkafstanden zijn
daardoor langer geworden en de fietser is
daarin meegegaan. Blijkbaar hebben fietsers
er – per saldo – ondanks die langere gemiddelde afstanden niet voor gekozen de fiets te
verruilen voor de auto.

“Naar winkels die binnen een afstand
van 5 km liggen, ga ik nu met de fiets.
Voorheen pakte ik voor de kleinste
afstand de auto.”

Het onderzoek onder de reizigers wijst ook op
een groeiende populariteit. Een kwart van de
ondervraagden heeft de afgelopen vijf jaar
de fiets vaker gepakt. Daar staat weliswaar
tegenover dat 17 procent minder op pad
gaat met de fiets, maar het saldo is duidelijk
positief.

“Het is gezonder en goedkoper. Ik
woon op 9 km van mijn werk en heb
het fietsen herontdekt.”

“Op de fiets heb ik meer
bewegingsvrijheid en kan ik mijn eigen
tijden bepalen. Het is ook goedkoper
dan openbaar vervoer.”

“De elektrische fiets maakt grotere
reisafstanden mogelijk zonder
bezweet aan te komen op het werk.
Kortom, dit vervoermiddel heeft
toekomst als het van zijn suffe en
oubollige imago af is. En die weg is al
ingezet met de huidige modellen.”
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Elektrische fiets populair

Die lijn zal zich de komende jaren doorzetten.
Per saldo denkt 15 procent van de reizigers
meer gebruik te gaan maken van de fiets.

Nederland telt inmiddels zo’n 1 miljoen
e-fietsbezitters. Van het totaal gereden
fietskilometers per jaar in Nederland wordt
10 procent elektrisch afgelegd en 5 procent
van de werknemers bezit een elektrische fiets,
volgens gegevens van het CROW-Fietsberaad
(2012). Gebruikers van een elektrische fiets
rijden gemiddeld meer kilometers dan gebruikers van een gewone fiets. Rijdt een gewone
fietser gemiddeld 5,4 kilometer naar het werk,
de e-fietser legt gemiddeld 7,6 kilometer af.

Ook de geënquêteerde mobiliteitsdeskundigen geven aan dat het fietsgebruik toeneemt.
De fiets is in hun ogen - na de auto - de
populairste manier om je te verplaatsen.
Dat geldt voor het woon-werkverkeer en het
recreatieverkeer, zij het dat dominantie van de
auto in het woon-werkverkeer groter is dan in
het recreatieverkeer.
Het toegenomen fietsgebruik vertaalt zich
niet alleen in meer fietsen op de weg. Ook
uitpuilende fietsenstallingen, onder meer bij
stations, zijn hier een opvallend gevolg van.
En er worden zelfs ook al files gemeld op het
fietspad. De opkomst van de elektrische fiets
zal een bijdrage hebben geleverd aan het
toegenomen fietsgebruik, zo vermoeden de
deskundigen.

Van de ondervraagde reizigers zegt 7 procent
dat men de afgelopen jaren meer gebruik is
gaan maken van de elektrische fiets. Die trend
zullen we ook de komende jaren zien, volgens
zowel de reizigers als de mobiliteitsdeskundigen. Van de reizigers denkt 6 procent de
komende twee jaar meer elektrisch te gaan
fietsen.
e-fiets (man)

40

gewone fiets (man)
e-fiets (vrouw)

30

gewone fiets (vrouw)

Figuur 3
Gemiddelde afgelegde afstand per
week (kilometers) per e-fiets en gewone fiets naar leeftijd en geslacht.
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elektrische fiets.

Veranderingen in mobiliteit

TREND: Niet naar kantoor
Hoeveel mensen regelmatig thuiswerken,
is niet precies bekend. Het CBS meldt dat
telewerken kan bij zes op de tien bedrijven.
Het Nationale Automobilisten Onderzoek
van Eileen houdt het erop dat een kwart van
de automobilisten de mogelijkheid heeft om
(deels) thuis te kunnen werken.
Tussen 2004 en 2010 nam het aandeel
bedrijven met telewerkers sterk toe. Maar de
laatste jaren is de groei er uit. Wel zien we
op regionale schaal een sterkere toename
van het aantal thuiswerkers als gevolg van
speciale campagnes onder bedrijven. Zo is het
aantal mensen dat wel eens thuiswerkt in de
regio Twente bij bedrijven die meedoen aan
zo’n campagne, gestegen van 20 procent naar
29 procent, aldus Twente Mobiel.

“Ik ben meer dagen en verder naar
school gaan reizen omdat ik een
ander rooster heb en omdat de
school verder weg is.”

“Mijn werkgever is gaan
centraliseren, waardoor ik nu
verder van mijn werk af woon.”

“Ik ben werkloos geraakt en laat
daarom mijn auto vaker staan.”

Uit de enquête onder de reizigers blijkt dat
thuiswerken een behoorlijke invloed heeft
op hun reisgedrag. Van de personen van wie
hun reisgedrag is veranderd (hetzij doordat ze
meer zijn gaan reizen, hetzij minder) geeft
9 procent aan dat dit komt door meer of
minder thuis te werken.
Als mensen vaker thuiswerken, kan dit een
bijdrage leveren aan de vermindering van files.
Maar het is niet gezegd dat dit ook altijd leidt
tot minder autokilometers. Een tegengestelde
beweging is namelijk dat mensen op den duur
geneigd zijn dan maar verder van hun werk
te gaan wonen, zo stelt het KpVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer). En de afname
van het aantal woon-werkritten blijkt gering
vergeleken bij de toename van de afstanden
in het woon-werkverkeer.

“Thuiswerken neemt toe, ook omdat
het ‘verkapte kinderopvang’ mogelijk
maakt.”
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De toenemende woon-werkafstand is een
invloedsfactor van betekenis. Van de reizigers
die meer kilometers zijn gaan afleggen in
de afgelopen vijf jaar, zegt 26 procent dat
de reden is dat men verder van huis is gaan
werken. Daar staat 13 procent tegenover die
dichterbij is gaan werken.

Werk grootste beïnvloeder reisgedrag
Werk is meestal de aanleiding voor een
verandering van reisgedrag, zo blijkt
uit de reizigersenquête. Persoonlijke
omstandigheden, zoals het rijden naar de
kinderopvang of de sportvereniging, beïnvloeden het reisgedrag maar beperkt. Een
klein deel van degenen die minder reizen
(3 procent) geeft aan dat het milieu de
reden is.
Personen die het meest reizen met het
openbaar vervoer laten een opvallende
toename zien van het aantal reiskilometers. Binnen die groep springt de leeftijdsgroep 18 t/m 34 jaar er uit: de helft zegt
(veel) meer te zijn gaan reizen. Verandering in levensfase en daarbij verandering
in de dagelijkse tijdbesteding lijkt de
voornaamste oorzaak. Bijvoorbeeld eerst
studeren om daarna te gaan werken.

Toch zien de deskundigen Het Nieuwe Werken
(dat thuiswerken als belangrijke component
heeft) als een van de belangrijke oorzaken dat
het reisgedrag de afgelopen vijf jaar is veranderd. En ook in de nabije toekomst zal die
invloed merkbaar zijn, zo verwachten ze. Het
kan een instrument zijn dat voor de overheid
aanknopingspunten biedt om reisgedrag te
beïnvloeden, zo vinden ze.
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TREND: Efficiënter autogebruik

Gewoontegedrag
Zowel de reizigers als de geënquêteerde
deskundigen zien het reisgedrag - van
henzelf en van anderen - veranderen,
blijkt uit dit onderzoek. De deskundigen
noemen als belangrijke trend vaak actuele ontwikkelingen op mobiliteitsgebied,
zoals het Nieuwe Werken, de opkomst
van de elektrische fiets of de deelauto.
Maar volgens Jan van der Waard van
onderzoeksinstituut KiM ziet men daarbij
over het hoofd dat veranderingen in het
mobiliteitspatroon vaak zijn terug te
voeren op onderliggende sociaal-economische en demografische veranderingen.
“Er wordt bijvoorbeeld wel gesuggereerd
dat jongeren minder waarde hechten aan
autobezit en dat ze daarom minder autorijden. Maar de verklaring ligt voor een
belangrijk deel in het feit dat jongeren
meer studeren dan vroeger en minder
werken. En aan de andere kant hebben
ze nu vaker toegang tot de auto van een
ander, bijvoorbeeld van de ouders. Je ziet
ook dat ze na een tijdje het traditionele
reisgedrag weer oppakken.”
Monique Verhoef van de ANWB onderschrijft dat er soms wat te makkelijk
gedacht wordt over oorzaak en gevolg als
het gaat om veranderingen in het mobiliteitsgedrag: “We zijn geneigd elkaar na
te praten als het om het signaleren van
nieuwe trends gaat. Maar reizen is vooral
gewoontegedrag en dat laat zich niet
zo makkelijk veranderen. Pas als je dat
gewoontegedrag weet om te buigen naar
ander gewoontegedrag, zal daadwerkelijk
iets veranderen.”

De meerderheid van de Nederlandse huishoudens, namelijk zeven op de tien, bezit één of
meerdere auto’s. Maar om auto te rijden hoef
je niet per se een auto te bezitten. Je kunt
meerijden met iemand anders of je kunt een
auto huren.
Naast de traditionele huurauto zien we steeds
meer deelauto’s op de weg. In driekwart van
alle gemeenten zijn inmiddels één of meer
deelauto’s beschikbaar. In maart 2013 waren er
volgens cijfers van het Kennisplatform Verkeer
en Vervoer 5275 deelauto’s in Nederland te
leen.
Maar het zijn niet alleen de traditionele spelers als Greenwheels en MyWheels die voor de
groei zorgen. Wat vooral opvalt is de opmars
van peer-2-peer sharing. Het gaat daarbij om
particulieren die de eigen auto - vaak via bedrijven als MyWheels of SnappCar - verhuren.
Daarnaast kennen we in Amsterdam sinds
kort Car2Go, 300 elektrische Smarts die men
ergens kan oppikken en ergens anders weer
kan achterlaten.
Over het feitelijk gebruik van de deelauto
en zeker van de peer-2-peer initiatieven is
nog weinig bekend. SnappCar verhuurt naar
eigen zeggen 50 tot 60 auto’s per dag. De
300 Car2Go’s worden in Amsterdam volgens
de initiatiefnemers meer dan 9.000 keer per
week gebruikt.
In de beleving van de geënquêteerde reizigers
heeft de deelauto nog een ondergeschikte rol
in het reisgedrag. Zo geeft 1 procent aan de
deelauto vaker te gebruiken en zegt eveneens
1 procent de deelauto minder vaak te gebrui-
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ken. En voor de komende jaren wordt een
stijging in het gebruik van 1 procent verwacht.

Deeleconomie
De deelauto als ‘mobiliteitsmaatregel’ is
populair onder deskundigen. Ook Friso
Metz van het Kennisplatform Verkeer en
Vervoer signaleert een sterke toename.
“Het gebruik van de deelauto groeit ieder jaar met 30 procent. Door de komst
van het zogenaamde peer-tot-peer
autodelen was de groei het afgelopen
jaar ruim 80 procent. Ik denk dat de
‘deeleconomie’ een aanzienlijke invloed
zal krijgen op ons mobiliteitsgedrag. Je
ziet nu al dat de meeste deelautogebruikers de auto bewuster gebruiken. Ik ben
benieuwd wat bijvoorbeeld het effect
is van Car2Go in Amsterdam op het
autogebruik.”
Ook Monique Verhoef van de ANWB gelooft in de invloed van de deeleconomie,
in ieder geval moet je er als overheid
rekening mee houden. “Nu heeft een
autobezitter te maken met hoge vaste
autolasten. Daar is ook het belastingstelsel op gebaseerd. Maar de vraag is
wat het effect is als de automobilist een
auto deelt. De vaste lasten gaan dan
omlaag en de variabele kosten worden
doorslaggevend voor het gebruik. Verandert dat het mobiliteitsgedrag?”

De impact van ruim 5.000 deelauto’s op een
totaal van ruim 8 miljoen auto’s in Nederland
is uiteraard beperkt. Dat is wellicht de reden
dat op dit ogenblik nog maar een beperkt
aantal van de ondervraagde deskundigen de
deelauto een belangrijke plaats toedicht in
het mobiliteitsbeleid. Maar men ziet het wel
als een markt waar groei in zit en die gestimuleerd zou moeten worden.
Net als bij thuiswerken betekent het
toegenomen gebruik van de deelauto niet
automatisch dat er een evenredig afgenomen
aantal autokilometers minder wordt gereden.
De deelauto kan bijvoorbeeld ook worden
gebruikt door ‘nieuwe automobilisten’ of worden ingezet als ‘flexibele tweede auto’.
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Figuur 4
Autodeelsystemen.
*Auto huren op een plek en afleveren op een andere plek.
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TREND: Auto én fiets én ov
De stapels fietsen rond veel stations wijzen er al op dat het niet altijd óf de auto óf
de fiets óf de trein moet zijn, maar dat het
vaak om een combinatie van vervoermiddelen gaat. Vier van de tien treinreizigers
komen met de fiets naar het station, één
op de tien treinreizigers begint de dag als
automobilist, volgens cijfers van de NS.

“Flexibiliteit van de reizigers lijkt
toegenomen. Men was erg op de
auto gericht maar een dagje trein
of fiets wordt inmiddels geregeld
overwogen.”

De Nederlander geeft aan dat er in de
afgelopen vijf jaar een toename is
(5 procent) van het gebruik van meerdere
vervoermiddelen binnen één reis. Volgens
de ondervraagde deskundigen moet het
faciliteren van de combinatie fiets-ov onverminderd worden doorgezet. Dat geldt
ook voor de combinatie auto-ov.

“Dachten we voorheen in termen van
het stimuleren van een modal shift,
we gaan meer de kant op van het
stimuleren van een mind shift.”

“’De’ automobilist of ‘de’ fietser en
‘de’ route bestaan straks niet meer.
De mobilist maakt kort voor de reis
een keuze. De voorspelbaarheid van
de reiziger neemt daarmee af, maar
mogelijk kan het gebruik van de weg
beter worden voorspeld.”
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Het P+R-concept bestaat al lang, maar het
gebruik neemt de laatste jaren opvallend
toe in bepaalde regio’s, zoals in Noord-Nederland en de regio Rotterdam. De bezettingsgraad van veel carpoolplaatsen langs
hoofdwegen neemt eveneens toe.
De reizigers bevestigen dit beeld, zij geven
eveneens aan meer te zijn gaan carpoolen.
Het aantal reizigers dat naar eigen zeggen
aan carpoolen doet is de afgelopen vijf
jaar met 3 procent toegenomen en een
dergelijke stijging verwacht men eveneens
de komende twee jaar.

Stad en platteland
Het aantal files loopt de laatste tijd terug en dat is goed nieuws. Maar files zijn
niet het enige verkeersprobleem waar
we mee te maken hebben. Zo kent het
platteland zijn specifieke mobiliteitsproblematiek. Friso Metz van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer: “Je moet
uitkijken dat je niet de probleeminzichten van de stad op het hele land plakt.
En het platteland kent ook onderlinge
verschillen. Enerzijds zie je een trek van
de dorpen naar de stad. Maar er zijn ook
dorpen waar een sterke sociale structuur ervoor zorgt dat dit niet gebeurt.”

Opmerkelijk is wel dat de groei die we in
bepaalde regio’s zien ten aanzien van het
carpoolen zich nog niet in de landelijke
CBS-cijfers laat zien, want het aantal
kilometers dat Nederlanders als passagier
in de auto afleggen is licht gedaald de
afgelopen jaren.
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TREND: Minder files
Tot 2007 namen de files steeds toe. Na
2007 zien we minder files, met een opvallende teruggang de laatste paar jaar.
Ook dit jaar liepen de vertragingen op
het hoofdwegennet verder terug. De
filezwaarte in de eerste helft van 2013 lag
ruim 40 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen zeven jaren, blijkt uit
cijfers van de afdeling verkeersinformatie
van de ANWB.

Autoverkoop stagneert
Ondertussen komen er nog steeds
auto’s bij, zo’n 72.000 per jaar. Maar
de groei gaat minder hard dan bijvoorbeeld in 2009, toen kwamen er
jaarlijks drie keer zoveel auto’s bij. Ook
de verkoop van nieuwe auto’s stagneert. Dit jaar worden naar schatting
krap 400.000 nieuwe auto’s verkocht,
tegen ruim 500.000 in 2012.

De reizigers geven eveneens aan dat men
per saldo minder de auto is gaan gebruiken in de afgelopen vijf jaar. Van de geënquêteerde reizigers is 25 procent minder
gaan rijden tegen 22 procent meer.
Volgens Rijkswaterstaat is de afname van
de files voor een deel te verklaren door de
openstelling van nieuwe wegvakken en
spitsstroken. Maar verkeersonderzoeken
laten ook een verband zien tussen economie en files. Die liepen niet alleen in Nederland maar overal in Europa en de VS
terug, volgens cijfers van verkeersinformatieleverancier INRIX. En in de landen in
Europa waar de crisis het hardst toesloeg,
daalden de files het meest.
Van de ondervraagde deskundigen stelt
66 procent dat de economische omstandigheden de hoofdoorzaak zijn van de
verandering in reisgedrag. Daarnaast
geven zij nog andere redenen die een rol
hebben gespeeld, zoals beter beleid (ook
vanuit de werkgever), kostenbesparing,
strenger parkeerbeleid, Het Nieuwe Werken en meer aandacht voor gezondheid.
Opmerkelijk is wel dat rijksambtenaren
de invloed van Het Nieuwe Werken hoger
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inschatten dan gemiddeld en de invloed
van parkeerbeleid minder dan gemiddeld.

ov gratis maken). Op plaats drie staat
het verbeteren van de positie van de fiets
met 10 procent.

Het onderzoek onder de reizigers geeft
deels overlappende verklaringen voor het
gebruiken van een ander vervoermiddel
dan de auto. Genoemd worden de bereikbaarheid van de bestemming, persoonlijke omstandigheden, kostenbesparing en
gezondheid/bewegen.
Gevraagd naar welke overheidsmaatregelen het reisgedrag verder kunnen
beïnvloeden, noemen de deskundigen
in grote meerderheid als belangrijkste
maatregel het tariefinstrument. Met 45
procent wordt invoering van de kilometerheffing het meest genoemd, vooral
de vertegenwoordigers van stadsregio’s,
Rijk en kennisinstituten zijn hier sterk
voor. Op de tweede plaats volgt met 38
procent verlaging van de ov-tarieven (of

Nr.

Uren in de
file in 2012

Land

1

Portugal

-50%

2

Spanje

-38%

3

Italië

-34%

4

Hongarije

-24%

5

Verenigd Koninkrijk

-19%

6

Oostenrijk

-19%

7

Nederland

-15%

8

Duitsland

-14%

9

Frankrijk

-12%

10

België

-12%

11

Zwitserland

-11%

12

Ierland

-9%
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Figuur 5
Landen die veel last
hadden van de crisis,
kenden een sterke
daling van het aantal
files.
Bron: INRIX.
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TREND: Webwinkelen
Het afgelopen decennium is online
winkelen fors gegroeid. Bijna 10 miljoen
Nederlanders winkelen op internet, 7,1 miljoen personen doen dat frequent. In 2002
waren er 1,9 miljoen frequente shoppers,
blijkt uit CBS-cijfers.

Energieke samenleving
Het begrip werd geïntroduceerd door
Maarten Hajer van het Planbureau
voor de Leefomgeving: de energieke
samenleving. Dat is ‘een samenleving
van mondige burgers en met een ongekende reactiesnelheid, leervermogen
en creativiteit’. De vraag is hoe je daar
als overheid op inspeelt. Dat geldt ook
voor het mobiliteitsbeleid. Jan van der
Waard van KiM: “Meer dynamiek is een
nieuw element in het reisgedrag. Neem
het gebruik van social media. De invloed
daarvan is groter dan men denkt. Vroeger
keek je in de krant om te zien waar een
schaatstocht was. Nu is een bericht op
Twitter voldoende om een hele regio vast
te zetten.”

Internetgebruikers in de leeftijd van 25 tot
45 jaar winkelen vaker online dan andere
leeftijdsgroepen. Reizen, kleding en kaartjes voor evenementen worden het meest
online gekocht. Inmiddels doen we zo’n 10
procent van alle niet-dagelijkse boodschappen via het web. Daarvoor hoef je
niet de deur uit. Maar leidt dat tot minder
(auto)kilometers?
Door te bestellen via internet spaart
de koper een rit naar de winkel uit. Een
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Verkiezen jongeren Facebook boven rijbewijs?
Een trend die voor ons land cijfermatig nog lastig hard te maken is, maar in ieder geval buiten
Nederland opspeelt, is dat jongeren niet zo’n haast meer lijken te hebben om een rijbewijs te
halen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt bijvoorbeeld een afname van het rijbewijsbezit onder
jongeren. De onderzoekers vonden daarbij een duidelijk verband tussen afnemend rijbewijsbezit en een hoog internetgebruik. Ook uit Engeland en Duitsland komen geluiden dat vooral
jongvolwassenen het afgelopen decennium veel minder de auto hebben gebruikt en relatief
meer de fiets en het openbaar vervoer.
Deskundigen uit het onderzoek denken ook dat sprake is van een veranderende houding van
jongeren ten opzichte van het autogebruik. En uit onderzoek van het CBS blijkt dat jongvolwassenen de laatste jaren minder vaak hebben gereisd, minder kilometers hebben afgelegd
en minder tijd aan reizen hebben besteed. En het aantal personenauto’s in de leeftijdsgroep
18-25 jaar neemt al twee jaar achter elkaar af. Maar recente cijfers van het CBR wijzen uit dat
een grote groep 17-jarigen rijexamen doet, nu het sinds kort voor deze leeftijdsgroep mogelijk
is een rijbewijs te halen. De toekomst moet leren of dit ook betekent dat het rijbewijs weer
populairder wordt onder jongeren.
Uit de reizigersenquête blijkt dat autobezit en autogebruik bij jongeren niet parallel lopen.
Van de thuiswonende kinderen met rijbewijs, heeft minder dan de helft (41 procent) een eigen auto. Van de thuiswonende jongeren die wel een rijbewijs hebben, maar geen eigen auto,
kan een groot deel (70 procent) de auto van de ouders of grootouders gebruiken. Het deel
dat een auto koopt zodra het kan, is gering (11 procent). Veel jongeren hebben dus geen eigen
auto, maar rijden wel regelmatig.
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onderzoek (uit 2006) leidde toen tot de
conclusie dat door webwinkelen minder
personenautokilometers worden gereden. Maar de ‘winst’ wordt voor een deel
tenietgedaan door de kilometers die de
pakketbezorgers moeten afleggen om de
pakjes thuis te bezorgen.
Uit recent onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het
ministerie van IenM blijkt echter ook
dat het kopen van spullen via sites als
Marktplaats.nl tot nieuwe mobiliteit leidt,
omdat het vaak om impulsaankopen gaat
die men anders niet gedaan zou hebben.
Bovendien is de afstand tot het aankoopadres vaak groter dan tot de winkel.
De effecten van webwinkelen zijn op het
totale aantal autokilometers tot nu toe
waarschijnlijk dus nog niet erg groot.

“Niet de overheid vertelt de mensen
hoe ze zich moeten verplaatsen, maar
mensen vertellen het elkaar via social
media, websites en apps.”

“Je moet je gaan richten op
het aanbieden van een mix van
vervoermiddelen waar snel tussen
geswitcht kan worden op basis van
real time informatie.”

De ondervraagde vakdeskundigen
noemen internet nauwelijks als het gaat
om de vraag waardoor het reisgedrag
de afgelopen jaren is beïnvloed. En ook
internetwinkelen wordt door hen maar in
beperkte mate gezien als invloedsfactor.
Wel geven sommigen aan dat die invloed
in de toekomst groter kan worden en kan
leiden tot een afname van het centrum-/
winkelbezoek.

“Sturen op prijs werkt niet voor de
auto. Mensen blijven toch wel rijden.
Goedkoper openbaar vervoer zorgt er
wel voor dat het gebruik van bus en
trein omhoog gaat.”

De deskundigen stellen verder dat internet
(wel) een steeds grotere rol speelt als het
gaat om het plannen van de reis, onder
meer door het gebruik van smartphones
met handige apps. En ook geven ze aan
dat sociale media een factor van betekenis
kunnen worden.
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40 tot 65 jaar

Figuur 6
Ontwikkeling aantal personenauto’s naar leeftijd eigenaar:
onder jongeren van 18 tot 25 jaar neemt het aantal personenauto’s al twee jaar op rij af.
Bron: CBS.
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TREND: Vergrijzing
Er is sprake van een ‘vergrijzing van de mobiliteit’. Ouderen reizen weliswaar minder
vaak dan de werkende bevolking, maar
wel vaker en verder dan de ouderen van
vroeger. Dat signaleren ook de deskundigen die de vergrijzing noemen als een
van de oorzaken voor het veranderende
reisgedrag.

“Meer senioren blijven langer mobiel
en rijden langer auto. Dit is ook terug
te zien in het aantal aanvragen voor
gehandicaptenparkeerplaatsen op
kenteken.”

Dat effect wordt steeds meer merkbaar,
nu een grote groep ouderen met pensioen
gaat. Het totaal aantal reizigerskilometers
afgelegd door ouderen zal toenemen van
zo’n 45 miljoen kilometer per dag nu, tot
zo’n 70 miljoen kilometer per dag in 2020,
zo stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Verschil is wel dat ouderen meer
buiten de spits rijden en ze zorgen dus niet
voor een evenredige toename van de files.

“Ouderen blijven langer mobiel, zitten
vaker op de fiets en in de auto en
stellen de stap naar Wmo-vervoer uit.”

Ouderen dragen ook bij aan de toename
van het fietsgebruik en door de elektrische
fiets zal dit effect waarschijnlijk nog meer
toenemen, zo voorspellen de deskundigen.
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Andere wegen
Uit het onderzoek blijkt dat zowel de reizigers als de deskundigen een toename van het fietsgebruik signaleren. De
groei van het fietsgebruik vraagt volgens veel deskundigen
om aanpassing van het beleid. Men geeft aan dat men in
eigen kring voornemens is de komende tijd meer aandacht
te besteden aan fietsinfrastructuur en ondersteunende faciliteiten zoals snelfietsroutes en stallingsvoorzieningen. En
aan promotie-activiteiten om het fietsgebruik te stimuleren.
Verder geeft men aan dat ook de verkeersveiligheid van de
fietser meer aandacht behoeft.
Friso Metz van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer: “Laten we daarbij wel vaststellen dat er al aardig wat gebeurt
op dat vlak. Je kunt je overigens afvragen of de overheid
meer investeert in de fiets omdat mensen meer fietsen, of
dat het andersom is: dat ze juist investeren in de fiets omdat ze willen dat meer mensen op de fiets stappen“.
Opvallend is dat veel deskundigen pleiten voor een kilometerheffing, ondanks het feit dat het draagvlak daarvoor op
dit moment niet groot is. Monique Verhoef van de ANWB
daarover: “ANWB-leden zijn in principe voorstander van
betalen naar gebruik. Maar de kilometerheffing wordt toch
vooral gezien als middel van de overheid om meer geld binnen te krijgen. Daar krijg je de handen niet voor op elkaar.”
Friso Metz ten slotte: “De veranderingen in het reisgedrag
zijn de laatste jaren misschien niet echt spectaculair te noemen. Maar kleine veranderingen kunnen ook grote gevolgen
hebben. Als tien procent anders reist, hebben we geen files
meer.”
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Mobiliteit in het teken van soberheid en duurzaamheid
De afgelopen maand was ik bezig met
het samenstellen van mijn Trendrapport
2014, dat vooral veel aandacht besteedt
aan alle budgetteringsmaatregelen die
Nederlanders momenteel treffen om het
hoofd financieel boven water te houden.
We hebben de afgelopen decennia op
de pof geleefd. De schijnwelvaart die
hiermee ontstond, wordt nu afgebouwd.
Schulden worden gesaneerd, en uithuilen
en opnieuw beginnen is het devies voor
menig landgenoot. De tering naar de
nering zetten, bedenken wat echt gelukkig
maakt en daarnaar handelen: dat is het
adagium voor 2014. Het jaar staat in het
teken van soberheid, met zo af en toe een
prettig luxueus of exuberant moment om
de moed erin te houden: het verwenmoment. Zowel de lagere, de midden- als de
hogere inkomens moeten de hand op de
knip houden en het huishoudboekje keert
terug in het Nederlandse huishouden. Dat
heeft ook gevolgen voor de manier waarop
wij ons voortbewegen, want mobiliteit
maakt voor veel Nederlanders een behoorlijk aandeel uit van hun uitgaven.
De nieuwe soberheid vertaalt zich niet
alleen in minder aankopen, waardoor
bijvoorbeeld de autoverkoop het afgelopen jaar dramatisch kelderde, maar ook in
het hergebruik van goederen (duurzaam
en goedkoop) en in de opkomst van de
ruileconomie. Ruilen is het nieuwe kopen.
Je ziet dat bijvoorbeeld bij groepjes dames
die avondjes organiseren waarop ze
onderling kleding ruilen. Het kost ze geen
cent en toch lopen ze in iets nieuws. Het

Trendwatcher Adjiedj Bakas is provocerend en altijd positief, juist in deze tijden
van economische teruggang. Zijn motto
is dan ook: “Alleen tegenwind brengt een
vlieger omhoog!” en “het Chinese woord
voor crisis bestaat uit twee karakters: bedreiging en kans”. Adjiedj Bakas over het
thema van deze uitgave ‘Veranderingen in
mobiliteit’.
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ondertussen al een aantal Amsterdamse
vrienden die aan peer-to-peer autodelen
doen. Dat scheelt niet alleen in wegenbelasting, maar ook in parkeerkosten – voor
een vaste parkeerplek betaal je in onze
hoofdstad al gauw 50.000 euro. Toch
denk ik dat de trend van versobering over
enkele jaren, wanneer het economisch tij
weer is gekeerd, wordt ingeleverd voor een
houding van ‘het kan niet op’, met twee
auto’s voor de deur. Dergelijke golfbewegingen kenmerken onze ontwikkeling en
de mens is nu eenmaal een beestje dat
van luxe en overdaad houdt. Wanneer we
innovatie echter zijn werk laten doen, dan
is die overdaad over enkele jaren ook te
koppelen aan duurzaamheid en verstandig
verkeersgedag, waardoor de schade die we
aanrichten met ons rupsje-nooitgenoeg
karakter, weer enigszins wordt ingeperkt.

geldt ook voor autodelen, een fenomeen
dat ook in dit rapport aan de orde komt.
Met veel genoegen las ik de bevestiging
van een trend die ik al een tijdje zie: “Het
gebruik van de deelauto groeit ieder jaar
met 30 procent, maar het zogenaamde
peer-2-peer autodelen groeit jaarlijks met
80 procent”. We delen niet alleen een auto
omdat we daarmee centjes besparen,
maar ook omdat het past binnen de trend
van duurzaamheid.
De duurzaamheidstrend is een gegeven
waar iedereen ondertussen aan gewend
is. Duurzaam handelen is geen bijzonderheid meer, en voor bedrijven is het een
voorwaarde om nog te kunnen ondernemen. Duurzaamheid past ook naadloos
bij de Nieuw Calvinistische inslag van het
huidige tijdsgewricht. Zoals onze moeders
of grootmoeders in de jaren vijftig van de
vorige eeuw niks weggooiden, maar alles
hergebruikten – een versleten handdoek
werd vermaakt tot een poetsdoek – zo
gaan we dat ook in deze jaren weer
doen. Zuinigheid en vlijt is het credo de
komende jaren, en dat zit ons Nederlanders gewoon in de genen. Wanneer een
Nederlander aan landgenoten vertelt dat
hij voortaan met de fiets naar zijn werk
gaat in plaats van met de auto, dan zal hij
daar waardering voor oogsten. In een willekeurig ander land, bijvoorbeeld Spanje of
Polen, zal daar doorgaans heel anders op
worden gereageerd.
We gaan dus ook allemaal creatieve manieren bedenken om de kosten van onze
mobiliteit omlaag te brengen, en ik heb

Adjied Bakas
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Onderzoekverantwoording ANWB-onderzoek
Het ANWB-onderzoek onder reizigers is volgens een kwantitatieve, online methode
uitgevoerd. De doelgroep voor het onderzoek bestaat uit de Nederlander van
18 jaar en ouder. Om de doelgroep te benaderen is gebruikt gemaakt van het
onderzoekspanel van Ruigrok|NetPanel, de NetPanel-adviesraad en het panel van
Flycatcher. De vragenlijst heeft online gestaan van 24 juni 2013 tot en met 10 juli
2013. Gemiddeld hebben de respondenten circa 7 minuten nodig gehad om de
vragenlijst in te vullen. In totaal zijn de reacties van 867 Nederlanders verwerkt.
De respons bedraagt overall 26%. De steekproef is, na een kleine weging, representatief naar geslacht, leeftijd en opleiding. Als referentiebestand is gebruik gemaakt
van de Gouden Standaard 2012 (ontwikkeld door de MOA en het CBS). De steekproefomvang na weging bedraagt n=864. De maximale steekproefmarge bij deze
steekproefomvang is 3,3%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in
de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 46,7% en de
53,3% ligt. Hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking: bij een
gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking 1,5%.

