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1. INLEIDING

MIJNHEER DE DECAAN, DAMES EN HEREN

Het is een goed gebruik dat een pas aangestelde hoogleraar in zijn oratie 
een visie geeft op het vakgebied en schetst wat zijn plannen zijn op het 
gebied van onderzoek1. Dat ga ik vandaag dan ook doen. Mijn leerstoel 
heeft de titel Transport Planning. Laat ik beginnen met uit te leggen dat 
het Engelstalige begrip Transport Planning iets anders betekent dan trans-
portplanning in het Nederlands. Bij transport denkt u aan het vervoer van 
goederen over de weg, met de trein of per schip. En transport planning 
gaat over het inplannen van opdrachten voor vrachtvervoer. Daar ga ik het 
vandaag niet over hebben. Transport Planning gaat over de onderzoeks
activiteiten die nodig zijn voor planvorming en besluitvorming over ver-
keersinfrastructuur. U zult vandaag merken dat ik mijn vakgebied vrij 
breed opvat. Het gaat om de analyse van ontwikkelingen van mobiliteit  
en bereikbaarheid in het verleden, heden en toekomst. Maar ook om de 
analyse van de effecten van infrastructuuringrepen en andere beleids-
maatregelen op bijvoorbeeld het milieu en de economie. Als ik het heb 
over verkeers infrastructuur dan gaat het om autowegen, maar ook infra-
structuur voor het openbaar vervoer, de fiets en voetgangers. Ook gaat 
Transport  Planning meestal over de middellange of lange termijn. Het hele 
proces van het maken van een plan voor de aanleg van een weg of spoor-
lijn tot de ingebruikname duurt immers jaren. Momenteel gaan discussies 
veel minder over de aanleg van nieuwe verkeersinfrastructuur, maar 
vooral over de vraag hoe de bestaande verkeersinfrastructuur zo optimaal 
 mogelijk kan worden benut. Overheden moeten immers flink bezuinigen. 
Het optimaal gebruik maken van bestaande middelen en infrastructuur is 
dan belangrijk. Hierbij staan ook de mogelijkheden om de mobiliteitsvraag 
te beïnvloeden, volop in de schijnwerpers. Als minder mensen met de 
auto in de spits reizen dan is er immers minder noodzaak tot uitbreiding 
van infrastructuur. Om dit te bereiken investeert het Ministerie van 
 Infrastructuur en Milieu in het beleidsprogramma Beter Benutten onder 
meer in fietsenstallingen en Park+Ride faciliteiten bij stations en de 

1  Deze rede is in verkorte vorm uitgesproken op 22 mei 2014
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 ontwikkeling van multimodale reisplanners. Om te bepalen of deze 
 maatregelen ook effecten hebben, is kennis over mobiliteits patronen en 
gedragsverandering nodig. Het gaat dan om vragen zoals: waarom reizen 
mensen graag met de auto? Wanneer besluiten mensen om buiten de 
spits te reizen? Gaan mensen vaker met de trein reizen als er betere 
 fietsenstallingen bij stations zijn? 

Planvorming over infrastructuur is niet los te zien van ruimtelijke plan
vorming. Bereikbaarheidsproblemen zullen zich naar verwachting steeds 
meer concentreren in stedelijke gebieden. Voor de aanpak van stedelijke 
bereikbaarheidsproblemen is het beter benutten van infrastructuur 
 cruciaal. Voor extra aanleg van infrastructuur is vaak immers geen ruimte. 
Hierbij gaat het er niet alleen om verschillende vervoerswijzen beter op 
elkaar af te stemmen, maar ook om ruimtelijke en infrastructuur
ontwikkelingen beter op elkaar af te stemmen. De afgelopen jaren is er  
in het verkeers en vervoersbeleid en onderzoek veel aandacht voor 
gebiedsontwikkeling rond openbaarvervoerknooppunten. Dit wordt ook 
wel Transit Oriented Development genoemd. Ook door intensief ruimte
gebruik rond de knooppunten kan de infrastructuur beter worden benut. 
Maar hoe moeten de bereikbaarheidseffecten van een dergelijk beleid nu 
in kaart worden gebracht? Het volstaat dan niet om te kijken naar files of 
vertragingen op wegen. Er is dus bereikbaarheidsonderzoek nodig. 

Mijn leerstoel is een van de drie ankerpunten in het onderzoek binnen  
de vakgroep Verkeer, Vervoer en Ruimte van de Universiteit Twente. 
Onderzoek naar de samenhang tussen mobiliteit en ruimte is  zoals u  
uit de naam zult begrijpen  een belangrijk onderdeel van het onderzoek 
binnen onze vakgroep. Ik heb deze rede de titel “dynamiek in mobiliteit  
en bereikbaarheid” gegeven. Ik wil u vandaag uitleggen waarom er meer 
aandacht nodig is voor dynamiek in mobiliteitsonderzoek en bereikbaar-
heidsonderzoek. 

Ik ga deze rede starten met uitleg van de wisselwerking tussen mobiliteit, 
bereikbaarheid en ruimte. Vervolgens zal ik de huidige stand van zaken 
van mobiliteitsonderzoek en bereikbaarheidsonderzoek beschrijven.  
Ik eindig met een schets van de toekomstagenda voor het onderzoek 
 binnen mijn leerstoel. 
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2.  WISSELWERKING  
MOBILITEIT EN RUIMTE

Dat mobiliteit, bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkelingen samen
hangen, is al lang bekend. Mobiliteit is het directe gevolg van het 
 overbruggen van afstanden tussen ruimtelijk verspreide locaties.  
En de locaties waar mensen wonen en bedrijven zich vestigen, is mede 
afhankelijk van de mate waarin deze bereikbaar zijn. Dit klinkt eenvoudig. 
Toch is het verband tussen ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit veelal 
niet eenduidig. Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen zijn wederzijds 
van elkaar afhankelijk en beïnvloeden elkaar via verschillende relaties. 

EEN CIRCULAIRE AFHANKELIJKHEID

Figuur 1 visualiseert de wisselwerking tussen verkeers en vervoers
systemen, bereikbaarheid, grondgebruik en locaties van activiteiten.  
Dit wordt in de literatuur ook de RuimteMobiliteitFeedbackcyclus 
genoemd [1]. De uitleg van de cirkel kan op een willekeurig punt in de 
 cirkel beginnen. Ik zal de feedbackcyclus hier kort uitleggen en illustreren 
met enkele voorbeelden. Een uitgebreide beschrijving is in het CROW 
boek Mobiliteit en Ruimte te vinden [2]. In dit boek heb ik vorig jaar met 
een groep medeauteurs een actueel overzicht gegeven van kennis over de 
wisselwerking tussen ruimte en mobiliteit. 
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Figuur 1: Wisselwerking tussen ruimte en mobiliteit, vervoersbehoefte en maatschappelijke ontwikkelingen. 

 - Verkeers- en vervoerssystemen: wegen en spoorwegen maken 
locaties waar mensen heen willen bereikbaar. De moeite die het  
kost om de afstand tussen locaties te overbruggen noemen we de 
reisweerstand. Het gaat dan onder meer om de afstand, reistijd, 
 reiskosten, betrouwbaarheid en het comfort van reizen. Als de 
 reisweerstand afneemt, worden locaties beter bereikbaar. 

 - Bereikbaarheid: dit is een centraal begrip in de feedbackcyclus. 
Bereikbaarheid gaat over de mate waarin personen in staat zijn om 
activiteiten op verschillende locaties en diverse tijdstippen uit te 
 oefenen. Dit noem ik geografische bereikbaarheid. Hier kom ik later 
nog uitgebreider op terug. Locaties worden aantrekkelijker om er te 
wonen, werken of winkelen als ze makkelijker zijn te bereiken. 
 Daarmee is geografische bereikbaarheid een factor van betekenis 
voor beslissingen van onder meer vastgoedbedrijven om ergens te 
willen bouwen, en voor huishoudens en bedrijven om zich ergens te 
willen vestigen.  

 - Grondgebruik: de ligging van onder meer woonwijken, bedrijfs
terreinen, winkelgebieden etc. bepaalt de locaties waar mensen hun 
activiteiten kunnen ondernemen.
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 - De locaties van activiteiten: de nabijheid van activiteiten is mede 
bepalend voor mobiliteitspatronen. Zo reizen stedelingen vaker met 
de fiets en het openbaar vervoer als de locaties waar mensen wonen, 
werken en boodschappen doen dicht bij elkaar liggen.  

 - Behoeften en keuzemogelijkheden: de circulaire afhankelijkheid 
tussen mobiliteit en ruimte is niet los te zien van behoeften en 
 keuzemogelijkheden van mensen. Dit is als een tweede laag in figuur 
1 weergegeven. Over het algemeen verplaatsen we ons omdat we 
activiteiten op verschillende plekken willen uitoefenen. Vervoers
behoeften en keuzemogelijkheden zijn sterk individueel bepaald.  
Ze zijn onder meer afhankelijk van inkomen (budget voor ver
plaatsen), opleidingsniveau, autobezit, gezondheid en lichamelijke 
beperkingen. Ook voorkeuren voor woon of werklocaties zijn sterk 
afhankelijk van persoonlijke en huishoudkenmerken zoals inkomen, 
gezinssamenstelling en leeftijd. De vervoersbehoeften en voorkeuren 
veranderen ook door wijzigingen in het vervoersaanbod. Ofwel: een 
beter vervoersaanbod vergroot de vervoersvraag.  

 - Maatschappelijke ontwikkelingen: ruimtelijke ontwikkelingen en 
ontwikkelingen in verkeers en vervoerssystemen staan niet op 
 zichzelf maar vinden plaats in een wisselwerking met onder meer 
economische, demografische, sociaalculturele en technologische 
ontwikkelingen. Dit is als een derde laag in figuur 1 weergegeven. 
Meer mensen betekent meer mobiliteit en meer mensen die ergens 
willen wonen en werken. Ook zijn wijzigingen in de leeftijdsopbouw 
(zoals vergrijzing) en huishoudsamenstelling (meer eenpersoons
huishoudens) van belang. Kinderen en hoogbejaarden reizen immers 
veel minder. Sociale en culturele processen zoals de individualisering 
en de intensivering van het dagelijks leven, en ontwikkeling van 
nieuwe communicatievormen, hebben ook duidelijke effecten op 
mobiliteit. Een andere relevante ontwikkeling is schaalvergroting.  
We gaan steeds vaker naar grote meubel en autoboulevards, 
 megabioscopen, kinderparadijzen, pretparken en grote evenementen. 
Ook in het onderwijs en in de zorg is de afgelopen decennia een 
 verregaand proces van schaalvergroting gaande. Zo zijn ziekenhuizen 
en scholen in Nederland veel groter geworden en in aantal afgenomen. 
Nederlandse ziekenhuizen behoren qua schaal nu tot de grootste zie-
kenhuizen ter wereld [3]. Het gevolg lijkt in ieder geval dat scholieren, 
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patiënten en personeel meer moeten reizen. Sommige verzekeraars 
bieden inmiddels een goedkopere ziektekosten verzekering aan voor 
mensen die bereid zijn langer te reizen voor bepaalde behandelingen. 

Overheden beïnvloeden de ruimtemobiliteitfeedbackcirkel direct met 
verkeers en vervoersbeleid en ruimtelijk beleid. Denk aan de aanleg van 
wegen en het aanwijzen en ontwikkelen van bouwlocaties. Maar over-
heidsbeleid grijpt ook in op de behoeften en keuzemogelijkheden en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan woningmarkt en arbeids-
marktbeleid, gezondheidszorg en fiscaal beleid. Daarmee beïnvloeden 
overheden dus ook op een indirecte manier ruimtelijke en mobiliteits
ontwikkelingen. 

VERSTERKENDE EN AFZWAKKENDE EFFECTEN

De samenhang tussen mobiliteit en ruimte is mede zo complex omdat 
veranderingen zich tegelijkertijd op verschillende tijdschalen afspelen.  
De effecten van ruimtelijke ontwikkelingen of aanleg van nieuwe 
 infrastructuur worden soms pas na vele jaren, soms decennia, zichtbaar. 
Gelijktijdig verandert ook de economie, de bevolking en zijn er techno
logische ontwikkelingen. Dit maakt dat verbanden tussen ruimte, 
 bereikbaarheid en mobiliteit vaak lastig vast te stellen zijn. Ook kunnen 
ontwikkelingen in verkeers en vervoerssystemen en ruimtelijke ont
wikkelingen elkaar versterken maar ook verzwakken. Dit komt bijvoor-
beeld tot uitdrukking in de ontwikkeling van geografische bereikbaarheid. 
Door de massale investeringen in infrastructuur in de afgelopen decennia 
zijn reistijden enorm afgenomen. Maar tegelijkertijd is het stedelijk gebied 
enorm gegroeid en zijn de afstanden tussen activiteiten toegenomen. 
Voor Zwitserland zijn analyses verricht van de ontwikkeling van de 
 geografische bereikbaarheid van de bevolking met de auto en het 
 openbaar vervoer in de periode 1850 tot 2000 [4]. Figuur 2 laat het 
 resultaat van de analyse zien: geografische bereikbaarheid neemt tussen 
1850 en 1950 behoorlijk toe, maar daarna nog maar weinig. De bereik-
baarheidswinst van uitbreiding van het wegennet en railnetwerk vanaf  
de Tweede Wereldoorlog wordt vrijwel teniet gedaan door een grotere 
ruimtelijke spreiding van de bevolking. 
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Figuur 2: Ontwikkeling van geografische bereikbaarheid van de bevolking per auto en openbaar vervoer (in logaritmi-

sche schaal) in Zwitserland in de periode 1850-2000. Bron: [4]

Voor Nederland zijn geen historische analyses beschikbaar van de ont
wikkeling van geografische bereikbaarheid, maar ik vermoed dat de 
 ontwikkeling vergelijkbaar is geweest. Het snelwegennet is in Nederland 
vooral in de jaren zestig tot tachtig van de vorige eeuw uitgerold.  
In dezelfde periode nam het stedelijk gebied flink toe en was er sprake 
van een suburbanisatiegolf. Het aantal inwoners en banen in de steden 
liep terug en omvangrijke pendelstromen kwamen op gang. Vanaf de 
jaren negentig is het beeld in Nederland vermoedelijk wel gunstiger.  
De bevolking in de steden begon weer te groeien en automobilisten 
 konden, ondanks een toename van files, sneller reizen. Zo nam tussen 
1985 en 2008 de gemiddelde snelheid van woon werkritten met de auto 
toe van 41 km/uur naar 47 km/uur [6]. Dit komt door de verbetering van 
het wegennet maar ook omdat automobilisten een groter deel van hun rit 
op snelwegen afleggen.
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3.  BEGRIPSVERWARRING 
OVER BEREIKBAARHEID

Er zijn verwarrend veel verschillende manieren om bereikbaarheid te 
omschrijven en te berekenen. Bereikbaarheid lijkt een normaal begrip dat 
iedereen gebruikt. Maar het blijkt een vrij moeilijk te hanteren begrip als je 
het goed wilt omschrijven en uitdrukken in een concrete indicator. Dit 
leidt gemakkelijk tot misverstanden. Een goed begrip van het concept 
bereikbaarheid is belangrijk om drie redenen. In de eerste plaats is bereik-
baarheid een sleutelfactor om de wisselwerking tussen mobiliteit en 
ruimte te begrijpen, verklaren en modelleren. In de tweede plaats is het 
begrip bereikbaarheid belangrijk bij het proces van planvorming en 
beleidsontwikkeling. Een goede invulling kan helpen bij de integratie van 
ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid. In de derde plaats is bereikbaarheid 
ook belangrijk als indicator in beleidsevaluaties om de effecten van 
 mobiliteitsbeleid en ruimtelijk beleid te bepalen. 

De invulling van het begrip bereikbaarheid is om deze redenen in sterke 
mate bepalend voor de richting van het verkeers en vervoersbeleid en de 
effecten van dit beleid op de samenleving. Bereikbaarheid is een sleutel
begrip in de wisselwerking tussen ruimte en mobiliteit, maar ook in het 
verkeers en vervoersbeleid in Nederland en andere landen. Ondanks de 
prominente rol die bereikbaarheid in de maatschappij heeft, wordt het 
begrip in onderzoek en beleid veelal niet of impliciet gedefinieerd.  
In welke mate verslechtert ‘de bereikbaarheid via het wegennet’ in 
 Nederland in de toekomst? En welk beleid is effectief om bereikbaarheids
knelpunten op te lossen? De manier waarop bereikbaarheid wordt uitge-
drukt en berekend, is mede bepalend voor het antwoord.  
De verkeerskundige kijkt vooral naar vertragingen en files op wegen.  
Maar zelfs dan maakt het nog uit hoe je bereikbaarheid uitdrukt. Een mooi 
voorbeeld hiervan is te vinden in de evaluatie van maatregelen uit de Nota 
Mobiliteit waar ik in 2005 bij betrokken was [5]. 
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Als we kijken naar reistijdverliezen2 als indicator dan doemt het beeld op 
van een enorm groeiend verkeersprobleem. Zonder nieuw beleid zouden 
de reistijdverliezen op het hoofdwegennet in het jaar 2020 verdubbelen 
ten opzichte van het jaar 2000. En maatregelen lijken dan al vrij snel 
 succesvol. Het pakket van maatregelen uit de Nota Mobiliteit (onder meer 
investeringen in wegen en de introductie van een kilometerprijs) zou 
 volgens de modelberekeningen de vertragingen kunnen brengen tot 40% 
onder het niveau in het jaar 2000. In dezelfde evaluatie is ook gekeken 
naar de gemiddelde reistijd van ritten op het hoofdwegennet. Dan blijkt 
dat zonder nieuw beleid de reistijden maar een paar procent langer 
 worden. En hetzelfde maatregelenpakket zorgt er voor dat over dezelfde 
afstand 6% sneller kan worden gereisd dan nu. Bij een rit van een half uur 
is de winst dan ongeveer 3,5 minuut. Als we dus naar gemiddelde reis
tijden kijken, dan lijken we niet op een verkeersinfarct af te stevenen. Ook 
lijkt een veel minder gunstig beeld van de effectiviteit van verkeersbeleid 
te ontstaan.

Maar nog belangrijker is de vraag of verliesuren of reistijd wel zulke goede 
indicatoren zijn voor bereikbaarheid. Naar mijn mening heeft bereikbaar-
heid betrekking op de mogelijkheden die personen hebben om na een 
verplaatsing op bestemmingen aan activiteiten deel te nemen. In deze 
 benadering is snelheid geen indicator voor bereikbaarheid zelf, maar van 
een aspect dat van invloed is op bereikbaarheid. De snelheid van reizen 
bepaalt immers mede het aantal locaties dat je binnen een bepaalde 
 reistijd kunt bereiken. Maar daarmee is snelheid zelf nog geen bereik
baarheidsindicator. Zo’n indicator kan uiteraard voor de bereikbaarheids-
discussie wel van belang zijn. 

De Engelse term accessibility maakt veel beter duidelijk waar het om gaat; 
bereikbaarheid gaat om de toegang tot iets. De Amerikaan Walter Hansen 
gaf in een artikel in 1959 de eerste echte definitie van bereikbaarheid [7]. 
Hij stelde dat bereikbaarheid gaat over de mogelijkheden voor ruimtelijke 
interactie. Bereikbaarheid in termen van mogelijkheden levert een funda-
menteel andere benadering op dan bereikbaarheid uitgedrukt in termen 
van het gemak of de moeite van verplaatsen zelf. Hansen werkte een 
bereikbaarheidsindicator uit die op vergelijkbare manier werkt als het 

2  Dit is de totale vertraging die door voertuigen wordt opgelopen ten opzichte van een bepaalde normsnelheid 
(100 km/uur). Zestig voertuigen die 1 minuut vertraging oplopen en 1 voertuig dat 60 minuten vertraging 
oploopt, leveren beide één voertuigverliesuur op.
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zwaartekrachtsmodel: de bereikbaarheid van een locatie neemt propor
tioneel toe met de massa van activiteiten (aantal banen, mensen, etc.) die 
vanuit deze locatie bereikt kunnen worden, en neemt proportioneel af met 
de afstand of reistijd naar deze locaties. 

Deze berekeningswijze wordt ook wel potentiële bereikbaarheid 
genoemd. Nog steeds wordt deze indicator wereldwijd door planologen, 
geografen en economen veelvuldig gebruikt in bereikbaarheidsanalyses. 
Deze geografische benadering van bereikbaarheid geeft een heel ander 
beeld dan de verkeerskundige benadering. Laten we bijvoorbeeld eens 
 kijken naar bereikbaarheid van de grote steden. Volgens TomTom staan 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in de top vijftig van Europese 
 steden met de meeste files. Als inwoners van deze steden een uur in de 
spits met de auto rijden dan bestaat zo’n 20 minuten daarvan uit ver
traging. Toch is de geografische bereikbaarheid in de grote steden het 
hoogst. Figuur 3 laat dit goed zien. In de figuur is de geografische bereik-
baarheid van werk weergeven. De invloed van regionale verschillen in 
reissnel heden is hierbij veel minder belangrijk dan verschillen in de nabij-
heid van werk. Een inwoner van de grote steden kan met dezelfde reistijd 
dan veel meer banen met de auto of openbaar vervoer bereiken dan een 
inwoner van Groningen, Middelburg of Enschede. 

Figuur 3: De invloed van reissnelheid en nabijheid op de geografische bereikbaarheid van werk. Bron: [8]
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Dit illustreert dat bereikbaarheid veel meer is dan alleen reistijd. Ik onder-
scheid vier hoofdfactoren die bereikbaarheid bepalen. Dit is in figuur 4 
weergegeven. Ik noem dit de vier componenten van bereikbaarheid [9]: 
 
1. Verkeers- en vervoerssystemen. De mogelijkheden die mensen 

hebben om bepaalde bestemmingen te bereiken zijn in de eerste 
plaats afhankelijk van de aanwezigheid en kwaliteit van de verkeers 
en vervoerssystemen, uitgedrukt in reisweerstanden.  

2. De locaties van activiteiten. De mate van nabijheid van activiteiten 
is van grote invloed op de mogelijkheden om bepaalde bestemmin-
gen te bereiken. Daar heb ik zojuist een voorbeeld van gegeven.  

3. Individuele kenmerken. De toegang tot bepaalde vervoerssystemen 
en de mogelijkheden die mensen hebben om aan activiteiten deel te 
nemen, zijn sterk individueel bepaald. Deze zijn afhankelijk van 
behoeften, vaardigheden en mogelijkheden van individuen. Denk aan 
leeftijd, inkomen, opleidingsniveau, levensfase, het al dan niet bezit-
ten van een rijbewijs3.  

4. Tijd. De mogelijkheden om aan activiteiten deel te nemen zijn ook 
afhankelijk van de verschillende tijdstippen waarop vervoerssystemen 
of activiteiten toegankelijk zijn. In de kleine kernen is bijvoorbeeld ’s 
avonds geen openbaar vervoer beschikbaar. Daarnaast zijn bestem-
mingen of activiteitenplaatsen niet altijd toegankelijk. Winkels en 
voorzieningen hebben immers bepaalde openingstijden. 

Figuur 4 illustreert dat de vier componenten bereikbaarheid bepalen,  
maar ook onderling samenhangen. Persoonskenmerken zoals inkomen, 
opleiding en leeftijd bepalen bijvoorbeeld direct de bereikbaarheid maar 
ook de locaties waar mensen activiteiten ondernemen. Mensen met hoge 
inkomens zoeken immers andere huizen en wonen op andere plekken dan 
mensen met lage inkomens. Daarmee hebben persoonskenmerken ook 
indirect  via de component locaties  invloed op bereikbaarheid. Ook zijn 
in figuur 4 enkele terugkoppelingen uit de RuimteMobiliteitFeedback
cyclus terug te vinden. Investeringen in verkeersinfrastructuur hebben 
een direct effect op geografische bereikbaarheid door een verlaging van 

3  Bij de bereikbaarheid van bedrijven zijn bijvoorbeeld het type bedrijf en kenmerken van werknemers en bezoek-
ers belangrijk. Op het perspectief van bedrijven ga ik deze rede verder niet in. 
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reisweerstanden. Maar ze kunnen via de verandering in de bereikbaarheid 
van locaties op de langere termijn ook verder doorwerken in de locatie-
keuzen van huishoudens en bedrijven. Deze veranderingen hebben 
 vervolgens gevolgen voor de locaties van waaruit mensen activiteiten 
ondernemen. Dit heeft weer gevolgen voor reisweerstanden. Het is dus 
van belang deze dynamiek in bereikbaarheidsanalyses mee te nemen.

Figuur 4: De vier componenten van bereikbaarheid. 
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4.  MOBILITEITSONDERZOEK: 
STAND VAN ZAKEN

Er lijkt iets geks aan de hand te zijn met de mobiliteitsontwikkeling in 
Nederland. Na de mobiliteitsexplosie in de 19e en 20ste eeuw lijkt mobiliteit 
in het begin van de 21ste eeuw maar weinig meer te groeien. De belang-
rijkste motor van de mobiliteitsgroei, de auto, lijkt te haperen. Sinds 2005 
blijkt de automobiliteit in Nederland amper meer toe te nemen. Het is nog 
niet helemaal duidelijk waarom [10]. Wat zijn nu belangrijke onzekerheden 
in de verklaring van mobiliteitsontwikkelingen? Daar wil ik nu graag op 
ingaan.

DE OPMARS VAN DE STAD EN MOBILITEIT

Grote en middelgrote steden zijn weer in trek. Vooral meer jongeren, 
ouderen en immigranten zullen in de grote steden zijn te vinden. De ver-
wachting is dat Nederland tot 2025 nog met 650 duizend inwoners gaat 
groeien. Deze groei zal grotendeels terecht komen in de grote gemeen-
ten. De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, 
zijn samen goed voor een derde van de Nederlandse bevolkingsgroei tot 
2025. 

Voor de opmars van de stad zijn verschillende redenen. Door groot
schalige investeringen in stadsvernieuwing en stedelijke nieuwbouw  
zijn de steden aantrekkelijker geworden voor gezinnen. Daarnaast is sinds 
het uitbreken van de economische crisis minder gebouwd in de gemeen-
ten rondom de stad. Ook gaan steeds meer jongvolwassenen naar de stad  
en verlaten er steeds minder twintigers en dertigers de stad. Uitstel van 
gezinsvorming is hier een verklaring voor [11]. Verder lijkt de huidige bloei 
van de stad nauw verweven met de opkomst van de kenniseconomie [12]. 
Hoog opgeleide kenniswerkers hebben meer behoefte aan het gevari-
eerde culturele aanbod van steden. 

17



De vraag is nu: gaat de groei van steden zorgen voor andere mobiliteits-
patronen? Stedelingen hebben toegang tot relatief goed openbaar vervoer 
en de Nederlandse compacte steden nodigen uit om te fietsen. Ook is 
parkeren vaak duur. In het centrum van Amsterdam betalen automobilis-
ten momenteel 5 euro per uur en 55 euro voor een hele dag parkeren. 
Amsterdammers betalen in het centrum meer dan 400 euro per jaar voor 
een parkeervergunning. Niet zo gek dat stedelingen veel fietsen en het 
openbaar vervoer gebruiken. Maar wat zeggen wetenschappelijke onder-
zoeken hierover? Naar de invloed van kenmerken van de bebouwde 
omgeving op mobiliteit is veel onderzoek gedaan. 

INVLOED VAN RUIMTELIJKE KENMERKEN OP MOBILITEIT

Er zijn vele honderden empirische studies in binnen en buitenland uitge-
voerd naar de invloed van ruimtelijke kenmerken op verplaatsingsgedrag 
[13, 14]. Hierbij is vooral gekeken naar kenmerken van de woonomgeving 
op de mobiliteitspatronen. Uit Nederlandse studies blijkt onder meer dat 
mensen minder gebruik maken van de auto als er winkels voor dagelijkse 
boodschappen en scholen in de buurt zijn, en als ze wonen in wijken  
met hogere bebouwingsdichtheden met een loop en fietsvriendelijke 
infrastructuur [15]. Afstanden van woongebieden ten opzichte van 
 verkeersinfrastructuur zijn ook belangrijk. Mensen die vlakbij een inter
citystation wonen, rijden bijna de helft minder kilometers met de auto en 
reizen veel vaker met de trein dan mensen die ver weg van een station of 
stadscentra wonen [16]. Inwoners van binnenstedelijke nieuwbouwwijken 
rijden minder met de auto dan mensen in andere nieuwbouwwijken [17]. 
Daarnaast blijken ruimtelijke kenmerken van de werkomgeving van 
belang. Naarmate de werkomgeving compacter is en beter toegankelijk 
met de trein, neemt het aantal auto’s in een huishouden af [18]. Ook 
 reizen  forensen vaker met de trein als het werk nabij een groot intercity
station ligt en vaker meer met de auto als de werklocatie nabij een op of 
afrit van de snelweg ligt [16]. 

Bij de resultaten van deze studies is een belangrijke kanttekening te 
maken. De meeste Nederlandse onderzoeken hebben tot nu toe geen 
rekening gehouden met de voorkeuren van mensen voor bepaalde ver-
voerswijzen en woonomgevingen. Buitenlandse studies laten zien dat 
hierdoor de invloed van de ruimtelijke kenmerken wordt overschat [19]. 
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Een voorbeeld: de nieuwe stedeling waar ik het eerder over had, reist 
vaak met de fiets en de trein. Deze mensen zullen bij een verhuizing of 
nieuwe baan de aanwezigheid van werk en winkels op fietsafstand en de 
aanwezigheid van goed openbaar vervoer meewegen. Dus kiezen zij 
ervoor om in de stad te gaan wonen. Dit verschijnsel noemen we zelf
selectie. De vraag is dan: wordt het fiets en treingebruik van de nieuwe 
stedeling verklaard door stedelijke kenmerken of door een voorkeur voor 
reizen met de fiets en de trein? Er zijn nog maar weinig Nederlandse stu-
dies die rekening houden met zelfselectieprocessen [20]. Complicerende 
factor is dat voorkeuren kunnen veranderen in de tijd. Mensen kunnen om 
allerlei redenen in steden zijn gaan wonen. Bijvoorbeeld omdat ze graag in 
een historische binnenstad wonen. Hun nieuwe woonomgeving kan 
 vervolgens fiets en treingebruik hebben ‘uitgelokt’ en hun mening over 
de trein en fiets hebben gewijzigd. Op dit moment werkt Paul van de 
 Coevering van de NHTV aan een promotieonderzoek over dit onderwerp. 
Hij kijkt hierbij naar enkele middelgrote steden [21]. Maar er lijkt mij zeker 
behoefte aan breder onderzoek naar de mobiliteitspatronen van de 
nieuwe stedelingen. 

MOBILITEIT VAN JONGEREN EN OUDEREN

Leeftijd heeft een duidelijke invloed op mobiliteit. Kinderen fietsen en lopen 
vooral. Twintigers reizen met het openbaar vervoer en de auto. Dertigers, 
veertigers en vijftigers gebruiken vooral de auto. Daarna neemt het auto
gebruik weer af [23]. Vervoersplanologen wijzen echter op de verandering 
van levensstijlen van de nieuwe stedeling. De jong volwassenen van nu 
 rijden veel minder auto en reizen meer met de trein dan jongvolwassenen 
zo’n 10 tot 15 jaar geleden [10]. Een artikel uit de Volkskrant van 22 april 
2014 spreekt van een autoluwe generatie. Bedrijven kunnen jong
volwassenen niet meer lokken met een leaseauto als secundaire arbeids-
voorwaarde. Een twintiger stelt: “Steeds minder jonge hoogopgeleiden 
hechten aan de auto als statussymbool. Liever hebben zij keuzevrijheid in 
hun arbeidsvoorwaarden”. Dit verschijnsel is nog niet goed onderzocht. 
Onderzoek naar de ontwikkelingen van mobiliteit van jongeren en ouderen 
staat sowieso nog in de kinder schoenen. Naast de hoge kosten van de auto 
in de stad wordt de digitalisering van de samenleving vaak genoemd als 
mogelijke verklaring. Het is echter niet duidelijk of met de opkomst van de 
sociale media, fysiek contact (en daardoor ook autogebruik) minder 
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 noodzakelijk wordt. Een sluitende verklaring waarom jongvolwassenen 
 minder auto rijden, is er nog niet. 

Vergrijzing heeft ook een duidelijke rol in de mobiliteit. Zo lopen hoog
bejaarden meer en zijn ze vaak als autopassagier onderweg [22]. Ouderen 
zullen ook meer dan nu in steden en stedelijke regio’s te vinden zijn. In de 
steden is de groei van het aantal ouderen zowel absoluut als relatief veel 
groter. Vooral het aandeel oudere ouderen (75+) zal stijgen, in sommige 
steden tot zo’n 15 procent van de bevolking [23].

De nieuwe generatie ouderen is gemiddeld welvarender, vitaler en 
 actiever dan eerdere generaties. De vraag is hoe mobiliteitspatronen van 
de nieuwe ouderen er uit gaan zien. Ze hebben bijna allemaal een auto en 
zullen deze ook tot op hoge leeftijd gebruiken. Tegelijkertijd wonen de 
nieuwe ouderen steeds meer in de grote en middelgrote steden met een 
goed aanbod van openbaar vervoer. Oudere plattelanders zullen dus 
mogelijk meer gaan autorijden, oudere stedelingen mogelijk juist minder. 

DE DIGITALE SAMENLEVING

De samenleving lijkt steeds sneller te digitaliseren. Als je in de trein om je 
heen kijkt, is vrijwel iedereen bezig met zijn mobiele telefoon, laptop, 
ereader of tablet. De ontwikkeling van smartphones (mobiele telefoons 
met GPS ontvanger en internet) gaat razendsnel. In 2007 introduceerde 
Apple de eerste moderne smartphone voor de consumentenmarkt, de 
iPhone. Onder jongeren (12 tot 25 jaar) is mobiel internet enorm populair 
geworden. In 2007 was 20% van de jongeren regelmatig mobiel online, in 
2012 was dat gestegen tot bijna 90% procent [24]. Wat zijn nu de gevol-
gen voor mobiliteit? Veel mensen verwachten dat ICTgebruik tot een 
daling van de fysieke mobiliteit zal leiden. We gaan niet meer voor een 
CD, boek of kleding naar de winkel maar we ‘streamen’ muziek, down
loaden een boek en winkelen in een webwinkel. Maar internetgebruik 
genereert ook nieuwe activiteiten en de daarbij behorende mobiliteit.  
ICT kan ook leiden tot fragmentatie van activiteiten in de tijd, en ook  
tot wijzigingen in de vervoerswijze, routekeuze en tijdstippen van ver-
plaatsen. Het lastige is dat ICT fysieke mobiliteit kan vervangen, maar 
daarnaast nieuwe activiteiten en bijbehorende mobiliteit kan oproepen. 
De cartoon hiernaast is hier een mooie illustratie van. 

20



Bron: Jacques Moeraert, de Volkskrant

ICT kan onverwachte effecten hebben. Een dag thuiswerken lijkt 
 bijvoorbeeld gunstig. Maar hierdoor is de auto die dag beschikbaar  
voor andere huisgenoten en de thuiswerker kan ook meer tijd besteden 
aan reizen voor andere activiteiten. Tevens zijn de mobiliteitseffecten  
van  sociale media, waar vooral jongeren gebruik van maken, nog niet 
 dui delijk. [25]. 
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5.  TOEKOMSTAGENDA 
 MOBILITEITSONDERZOEK

Het zal u duidelijk zijn geworden dat er nog veel mobiliteitsonderzoek 
nodig is. De vraag is nu welke onderzoeksaanpak daar het meest geschikt 
voor is. Het huidige mobiliteitsonderzoek kent twee belangrijke tekort
komingen die voortkomen uit de gekozen onderzoeksaanpak. Beide 
tekortkomingen zorgen ervoor dat te weinig rekening wordt gehouden 
met de dynamiek in mobiliteitspatronen. Ik zal u nu vertellen wat deze 
tekortkomingen zijn en welk onderzoek ik al in gang heb gezet om deze 
aan te pakken. 

TEMPORELE DYNAMIEK IN MOBILITEITSPATRONEN

Veruit de meeste mobiliteitsstudies kennen een statische onderzoeks
aanpak. Hierbij worden gegevens gebruikt die op één moment in de tijd 
zijn verzameld. Dit wordt ook wel crosssectie onderzoek genoemd.  
Met dit type data kunnen statistische verbanden worden aangetoond, 
maar geen oorzakelijke (causale) verbanden. Op deze manier zijn de 
 effecten van beleidsmaatregelen moeilijk vast te stellen. Het is immers 
onmogelijk om veranderingen in mobiliteitsgedrag terug te voeren op 
 veranderingen in ruimtelijke en/of infrastructurele kenmerken die het 
gevolg zijn van bepaalde beleidsmaatregelen. Om een oorzakelijk verband 
vast te kunnen stellen, is naast een statistisch significante relatie die niet 
door andere variabelen wordt verklaard ook een tijdafhankelijkheid nodig. 
Ofwel: oorzaak gaat vooraf aan gevolg. Met een statische aanpak kan per 
definitie geen rekening worden gehouden met tijdafhankelijkheid: er 
wordt maar op 1 moment in de tijd gemeten. 

Studies die op meerdere momenten in de tijd metingen doen, noemen we 
longitudinaal onderzoek. Hiermee kan goed rekening worden gehouden 
met bij voorbeeld veranderingen in factoren die mobiliteitsgedrag mede 
bepalen. Een ander voordeel is dat longitudinaal onderzoek veel minder 
gevoelig is voor factoren die mobiliteit mede verklaren maar niet in het 
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onderzoek zijn meegenomen. Dit is een bekend probleem in cross sectie 
onderzoek.  
Een voorbeeld. Uit analyses van huizenprijzen blijkt dat de bereikbaarheid 
van banen als enige variabele de helft van verschillen in vierkante meter 
prijzen kan verklaren. Maar als woonattracties  zoals een historische 
 binnenstad  aan de analyse worden toegevoegd, dan daalt de verkla-
ringskracht naar 30% [26]. Bij een analyse van veranderingen in huizen-
prijzen in de tijd was de aanwezigheid van een historische binnenstad niet 
relevant geweest: die zal immers niet wijzigen in de tijd. 

In Nederland is weinig longitudinaal mobiliteitsonderzoek gedaan.  
Dit komt mede doordat het herhalen van metingen op verschillende 
momenten kostbaar is en veel tijd vraagt. Ook kennen we in Nederland 
geen bestaande huishoudpanels waar herhaaldelijk gegevens over mobili-
teit worden verzameld. Een oplossing wordt soms gevonden door retro
spectief onderzoek te doen. In retrospectief onderzoek wordt mensen 
gevraagd om terug te kijken naar veranderingen die zijn opgetreden in het 
verleden. Dan blijkt bijvoorbeeld dat wijzigingen in de gezinssamenstel-
ling zorgen voor gelijktijdige veranderingen in autobezit, woonlocatie en 
werk [27]. Nadeel van retrospectief onderzoek is dat mobiliteitspatronen 
niet gedetailleerd in kaart kunnen worden gebracht en veranderingen  
van voorkeuren in de tijd niet goed zijn te onderzoeken. Hier is een dyna-
mische onderzoeksaanpak voor nodig. Dit is schematisch weergegeven in 
figuur 5. 
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Figuur 5: Een dynamische onderzoeksaanpak voor de analyse van mobiliteitspatronen.

Met een dynamische onderzoeksaanpak wordt gekeken naar de mate 
waarin veranderingen in mobiliteitsbepalende factoren van invloed zijn op 
veranderingen in mobiliteitspatronen. De figuur laat zien dat vijf factoren 
mobiliteitspatronen en vervoersstromen bepalen: ruimtelijke kenmerken, 
bereikbaarheid, persoonskenmerken en attitudes, reisweerstanden en het 
gebruik van ICT. Deze factoren hangen deels onderling samen. Een veran-
dering in één van deze factoren (op tijdstip t) zal dus een verandering in 
mobiliteitspatronen teweeg brengen maar ook wijzigingen in de andere 
mobiliteitsbepalende factoren op een later moment (tijdstip t+1) kunnen 
veroorzaken. 

Om dit te kunnen onderzoeken is een dynamische onderzoeksaanpak 
nodig. Een panelaanpak is hiervoor het meest geschikt. In panelonder-
zoek wordt een vaste groep mensen (ofwel een panel) gedurende langere 
tijd gevolgd en bevraagd. Duitsland heeft als enige land ter wereld een 
langlopend mobiliteitspanel. Samen met adviesbureau Goudappel 
 Coffeng en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het Ministerie 
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van Infrastructuur en Milieu heb ik het initiatief genomen om een 
 Nederlands mobiliteitspanel te starten. In 2013 is het MobiliteitsPanel 
Nederland (MPN)  officieel van start gegaan. Gedurende vier jaar zullen we 
van zo’n 2000 huishoudens (meer dan 5500 personen) de veranderingen 
in mobiliteitspatronen, persoonlijke en gezinsomstandigheden, mobili-
teitsvoorkeuren en ICTgebruik in kaart brengen. Dit unieke panel zal vele 
mogelijkheden bieden voor vernieuwend onderzoek naar de dynamiek in 
mobiliteit. Het eerste promotieonderzoek is dit jaar gestart. MarieJosé 
Olde Kalter zal in haar onderzoek onder meer gaan kijken naar verande
ringen in attitudes ten aanzien van autogebruik bij verschillende bevol-
kingsgroepen (zoals jongeren en ouderen) en de effecten daarvan op 
autogebruik. Ook zijn de eerste masterstudenten gestart die voor hun 
masterscriptie gebruik gaan maken van de gegevens uit het panel.

INTRAPERSOONLIJKE DYNAMIEK IN MOBILITEITSPATRONEN

Een tweede belangrijke methodische beperking is dat mobiliteitsonder-
zoek in veruit de meeste landen is gebaseerd op enquêtes waarin mensen 
één dag hun ritten bijhouden [28]. In Nederland is het Onderzoek 
 Verplaatsingen in Nederland (OViN) van het Centraal Bureau voor de 
 Statistiek hier een typisch voorbeeld van. Veel mobiliteitsstudies in 
 Nederland maken gebruik van deze gegevens. Deze gegevens maken  
het mogelijk om te kijken naar verschillen in mobiliteitspatronen tussen 
 mensen. Zoals: rijden plattelanders vaker met de auto dan stedelingen. 
Dit noemen we interpersoonlijke variatie in mobiliteitsgedrag. De reden 
om slechts één dag te bevragen is simpel. De inspanning van de respon-
dent om mee te doen aan de enquête blijft dan beperkt. 

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar intrapersoonlijke variatie in 
mobiliteitspatronen. Studies die uitgaan van CBSgegevens veronder
stellen eigenlijk dat mobiliteitsgedrag stabiel is. De vraag is of dat ook zo 
is. Zijn we gewoontedieren wat onze mobiliteit betreft? Daar weten we 
maar verrassend weinig van. Er is wereldwijd een sterk groeiende belang-
stelling om mobiliteitspatronen van mensen gedurende langere periodes 
te volgen met GPSontvangers, GSMsignalen van mobiele telefoons en 
smartphones. In sommige buitenlandse studies zijn mensen met behulp 
van GPSontvangers een maand tot wel 2 jaar lang gevolgd [29]. Het 
beeld dat uit deze studies opdoemt, is dat enerzijds mensen een beperkt 
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aantal bestemmingen vaak bezoeken maar anderzijds ook steeds nieuwe 
bestemmingen blijven bezoeken. Dit is niet zo gek natuurlijk. Mensen 
 reizen immers niet alleen om van A naar B te gaan, maar ook om nieuwe 
indrukken en ervaringen op te doen. 

Inmiddels zijn we binnen de vakgroep onderzoek gestart naar de 
 dynamiek in mobiliteitspatronen. In 2013 ben ik samen met CentERdata 
uit Tilburg en Mobidot uit Enschede het Mobiele Mobiliteitspanel gestart. 
In dit mobiliteitspanel wordt het verplaatsingsgedrag van ongeveer 550 
deelnemers met behulp van een smartphone app automatisch geregis-
treerd. Deelnemers maken deel uit van het Longitudinal Internet Studies 
for the Social Sciences (LISS) van CentERdata en worden voor drie 
opeenvolgende jaren uitgenodigd voor deelname (2013, 2014 en 2015).  
In het onderzoek proberen we antwoord te krijgen op de vraag of smart
phones effectief en efficiënt kunnen worden ingezet voor het meten van 
individuele mobiliteitspatronen over langere perioden. In 2013 hebben 
deelnemers twee weken meegedaan. Dit jaar en volgend jaar gaan ze 4 
tot 6 weken meedoen. Het ideaalbeeld is dat op termijn mensen geen 
dagboekjes meer hoeven in te vullen, en dat de registratie van ritgege-
vens zo nauwkeurig is dat deelnemers de ritgegevens niet of nauwelijks 
hoeven te controleren. Dat zou de inspanning van respondenten tot een 
minimum beperken. Maar zo ver zijn we nog niet. De eerste analyses van 
mijn collega Tom Thomas op basis van de vorig jaar verzamelde gegevens 
laten wel veelbelovende resultaten zien [30]. De automatische detectie 
van vervoerswijzen lukt redelijk goed en we registreren meer ritten per 
persoon per dag dan het CBS in haar verplaatsingsonderzoeken. Maar er 
zijn nog veel verbetermogelijkheden. Daar gaan we de komende jaren 
 verder aan werken. Ook willen we gaan kijken naar variatie in mobiliteits-
patronen in de tijd en welke invloed externe omstandigheden (zoals 
weersomstandigheden) hierop hebben.

Voor zover ik weet is dit het eerste project ter wereld waarin smartphones 
als meetinstrument worden ingezet in een mobiliteitspanel. Uniek aan het 
project is dat het panel zo representatief mogelijk is gemaakt voor de 
Nederlandse bevolking. Voor onderzoek met smart phones is dit belangrijk. 
In de eerste plaats bezit niet iedereen een  smartphone: momenteel heeft 
ongeveer 60% van de Nederlanders een smartphone. In de tweede plaats 
is het bezit niet evenredig verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen: 
smartphones zijn vooral populair onder jongeren en hoger opgeleiden. 
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Hiermee is in het onderzoek rekening gehouden door panelleden die geen 
(of geen geschikte) smartphone bezitten een leensmartphone ter beschik-
king te stellen. 
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6.  BEREIKBAARHEIDS
ONDERZOEK: STAND VAN 
 ZAKEN

In verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in onderzoek gebruik 
gemaakt van het concept bereikbaarheid. De disciplines maken echter 
gebruik van verschillende benaderingen om bereikbaarheid uit te drukken 
en te meten. Ik zal deze verschillende benaderingen hier kort toelichten. 
Vervolgens ga ik in op de toepassing van bereikbaarheidsconcepten in de 
beleidspraktijk. 

VERSCHILLENDE BENADERINGEN VAN BEREIKBAARHEID

Ik maak onderscheid tussen vier hoofdbenaderingen die zich richten op 
verschillende aspecten van bereikbaarheid [31]: 

1. Op infrastructuur gerichte benadering: in deze benadering staat de 
kwaliteit van het functioneren van verkeersinfrastructuur centraal. 
Denk aan reistijden over de weg, de kans op file of de omvang van 
files. Voor het gemak noem ik dit de verkeerskundige benadering van 
bereikbaarheid. Complexere analyses berekenen hoe goed plekken in 
een infrastructuurnetwerk verbonden zijn met alle andere delen van 
het netwerk. Dit wordt in de literatuur ook wel met het begrip con-
nectiviteit aangeduid.  

2. Op locaties gerichte benadering: deze aanpak richt zich op de vraag 
hoeveel activiteitenplaatsen met hoeveel moeite bereikbaar zijn.  
Bijvoorbeeld: het aantal arbeidsplaatsen dat binnen een zekere reistijd 
bereikbaar is vanuit woningen. In de literatuur wordt dit de place- 
based accessibility genoemd. Door het gebruik van geografische 
informatiesystemen en de toegenomen beschikbaarheid van 
 ruimtelijke gegevens is het detailniveau van analyse de afgelopen 
jaren enorm omhoog gegaan. Ook zijn geavanceerde indicatoren 

28



 ontwikkeld om rekening te houden met verschillen in de ruimtelijke 
verdeling van de mogelijke vraag naar bepaalde activiteiten en het 
beschikbare aanbod. Dit kan nogal wat uitmaken. De bereikbaarheid 
van banen voor een werkzoekende of ziekenhuisbedden voor een 
patiënt is immers mede afhankelijk van het aantal mensen dat tege
lijkertijd deze baan wil hebben of ziekenhuisbed wil bezetten.  

3. Op personen gerichte benaderingen: deze houden niet alleen 
 rekening met de locaties van activiteiten maar ook met de kenmerken 
van personen die zich op deze locaties bevinden. Daarnaast houden 
ze rekening met het feit dat de tijd die beschikbaar is om naar een of 
meerdere bestemmingen te reizen, tussen dagdelen en dagen in de 
week kan verschillen en afhankelijk is van voorafgaande verplaat
singen. Deze benadering is vrij complex en er zijn maar weinig van dit 
soort bereikbaarheidsmaten ontwikkeld. In de literatuur wordt dit 
 person-based accessibility genoemd.  

4. Op nut gerichte benadering: deze richt zich op het nut of de 
 (geldelijke) waardering van mensen of bedrijven van het kunnen 
bereiken van activiteiten. Deze benadering komt voort uit de 
 economische theorie. Deze economische benadering van bereik
baarheid geeft niet de bereikbaarheid zelf weer, maar de economi-
sche waardering ervan. Hiermee is deze benadering niet zozeer 
geschikt om bereikbaarheid in kaart te brengen, maar wel om als 
input te dienen voor een economische analyse van bereikbaarheid, 
bijvoorbeeld in het kader van een kostenbatenanalyse van een 
 infrastructuurproject. De laatste jaren lijkt deze benadering aan 
 aandacht te winnen [31].

Figuur 6 geeft in een matrix de verschillende benaderingen en compo
nenten van bereikbaarheid weer. 
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Figuur 6: Benaderingen en componenten van bereikbaarheid.

In de matrix heb ik aangegeven waar de verschillende wetenschappelijke 
disciplines zich op richten. De matrix laat een belangrijke tekortkoming 
van bereikbaarheidsonderzoek zien. Bereikbaarheidsstudies komen uit 
verschillende wetenschappelijke disciplines en zoeken geen balans in de 
mate waarin de vier verschillende componenten van bereikbaarheid wor-
den uitgewerkt. De temporele en individuele componenten zijn het beste 
uitgewerkt in de op personen gerichte benadering. Deze benadering komt 
voort uit de tijdruimte geografie uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. 
Hierin ligt de nadruk op beperkingen in het bereik van individuen. Dit is 
het gebied dat een individu vanuit een herkomstlocatie kan bestrijken om 
op een bepaald moment aan activiteiten te kunnen deelnemen. Dit kan 
zelfs voor verschillende personen in hetzelfde gezin heel anders uitvallen. 
In een gezin dat woont op het platteland en één auto heeft, laat de per-
soon die de auto meeneemt de achtergebleven gezinsleden achter met 
flinke beperkingen in hun bereik. Planologen gaan meestal uit van de  
op locaties gerichte benadering en werken de locatie component vaak 
gedetailleerd uit. Denk aan het in kaart brengen van verschillende type 
activiteiten en de diversiteit van deze activiteiten op een gedetailleerd 
ruimtelijk schaalniveau, bijvoorbeeld postcodegebieden of 100 bij 100 
meter gebieden. Planologen en geografen hebben echter weinig aan-
dacht voor de verschillende kenmerken van verkeers en vervoerssyste-
men. Daar kijken verkeerskundigen vooral naar. Denk aan het uitsplitsen 
van de reisweerstand van een treinreis in reiskosten, rijtijden, wachttijden 
en overstaptijden. Dit is van belang omdat mensen de verschillende 
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onderdelen van een rit anders waarderen. Verkeerskundigen hebben 
 echter weer geen aandacht voor de locaties van activiteiten. Overigens 
zijn combinaties van de verschillende benaderingen ook mogelijk. Zo zijn 
er ook studies die het (dis)nut van reisweerstanden afleiden uit op perso-
nen gerichte verkeersmodellen [32]. Dit soort onderzoeken zijn echter 
schaars.

BEREIKBAARHEID IN DE BELEIDSPRAKTIJK

Beleidsmakers in Nederland hanteren over het algemeen een verkeers-
kundige benadering van bereikbaarheid. In nationale verkeers en 
vervoers nota’s zijn vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw vele 
 verschillende verkeerskundige bereikbaarheidsindicatoren gebruikt.  
Zo passeerden afwikkelingsniveaus, congestiekansen, trajectsnelheden, 
voertuigverlies uren, reistijdverhoudingen en reistijdbetrouwbaarheid de 
revue. Op basis van deze indicatoren zijn wegennetwerken ontworpen en 
zijn de effecten van vele varianten voor het bouwen, beter benutten of het 
beprijzen van infrastructuur onderzocht. Dit onderstreept het belang van 
een goede keuze voor een bereikbaarheidsindicator. De keuze voor de 
bereikbaarheidsindicator is dus mede bepalend voor de richting van het 
nationale verkeers en vervoersbeleid.

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) uit 2012 werd een 
nieuwe bereikbaarheidsindicator aangekondigd. Deze indicator is nog in 
ontwikkeling maar inmiddels is het wel duidelijk hoe de indicator er uit 
gaat zien [33]. De indicator berekent de gemiddelde snelheid naar een 
gebied (gemeente of postcodegebied) vanuit alle andere gebieden in 
Nederland. De snelheid wordt hierbij gewogen met het aantal verplaatsin-
gen dat tussen herkomsten en bestemmingen wordt gemaakt. De nieuwe 
indicator is een trendbreuk met het verleden. Het richt zich op de bereik-
baarheid van gebieden in plaats van onderdelen van het wegennetwerk. 
Ook maakt het een vergelijking tussen de bereikbaarheid van gebieden 
met de auto en het openbaar vervoer mogelijk. Toch heeft de indicator 
ook een belangrijke tekortkoming. De indicator is niet geschikt om een 
betere verknoping van mobiliteitsbeleid met ruimtelijk beleid door te 
 rekenen. Het toevoegen van woningen of bedrijven aan bestaande stede-
lijke gebieden zal bijvoorbeeld met deze indicator negatieve bereikbaar-
heidseffecten opleveren. Dit levert immers meer autoverkeer op voor het 
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toch al drukke stedelijke wegennet waarmee de snelheid van autoritten 
zal afnemen. Ook als meer mensen gaan fietsen of lopen zal dit de gemid-
delde snelheid van het verkeer juist omlaag doen gaan. Een negatief 
effect van verdichting van stationsgebieden op bereikbaarheid is natuur-
lijk niet logisch. Uit eigen onderzoek blijkt ook dat de geografische 
 bereikbaarheid juist toeneemt als het stedelijk gebied beter wordt benut. 
Ook de op nut gerichte benadering van bereikbaarheid laat zien dat met 
zo’n  strategie bereikbaarheidswinst te halen valt. Stedelingen kunnen 
immers meer activiteiten bereiken met dezelfde reistijd. Automobilisten 
gaan er op achteruit, maar de bereikbaarheidswinst voor fietsers, voet-
gangers en treinreizigers is veel groter [31].

Ook op regionaal en lokaal niveau ligt bij planvorming de nadruk op de 
verkeerskundige benadering van bereikbaarheid. Echter de afgelopen 
jaren is op regionaal niveau wel meer aandacht voor geografische 
benade ringen van bereikbaarheid. Ik wil hier twee voorbeelden van 
geven. 

Het eerste voorbeeld is de regionale netwerkanalyse die tien jaar geleden 
door het rijk in de Nota Mobiliteit werd geïntroduceerd. Centraal stond het 
economisch en centraal functioneren van stedelijke regio’s. Stedelijke 
regio’s werd gevraagd een analyse uit te voeren van ruimtelijke ont
wikkelingen en mobiliteitsontwikkelingen van alle vervoerswijzen en de 
bereikbaarheidsproblemen die daar uit voortkomen. In een groot aantal 
regio’s in Nederland zijn netwerkanalyses uitgevoerd. In een aantal daar-
van is gewerkt met geografische bereikbaarheid. De netwerkanalyse van 
Regio Twente uit 2006 is daar een goed voorbeeld van [34]. Uit de analy-
ses bleek dat vooral de plannen voor hoogwaardig regionaal openbaar 
vervoer en prijsbeleid de geografische bereikbaarheid van economische 
kerngebieden verbeteren. De netwerkanalyses waren een trendbreuk in 
verkeerskundig denken [35]. Maar deze was van korte duur. De netwerk
analyses zijn omgevormd tot samenwerkingsagenda’s die vervolgens 
weer zijn opgegaan in gebiedsagenda’s die onderdeel zijn van het 
 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Hierin speelt 
geografische bereikbaarheid echter geen rol als integrerend concept voor 
ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur. 
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Het tweede voorbeeld is het gebruik van geografische bereikbaarheid in 
discussies over prioritering van woningbouwlocaties in het zuidelijke deel 
van de Randstad. Het samenwerkingsprogramma StedenbaanPlus werkt 
aan een Transit Oriented Development programma. Binnen dit samen
werkingsprogramma willen ZuidHollandse overheden veel nieuwe 
woningen bouwen nabij treinstations. In 2007 dacht men dat het zou 
gaan om 25.000 tot 40.000 woningen. De economische crisis en stag
natie op de woningmarkt heeft echter gezorgd voor een flinke afname van 
de vraag naar nieuwe woningen. Zo’n 40% van deze woningen zal niet 
voor 2020 worden gebouwd. StedenbaanPlus heeft vervolgens analyses 
uitgevoerd van de geografische bereikbaarheid van werk vanuit de 
 grotere woningbouwlocaties in de provincie ZuidHolland met het 
 openbaar vervoer [36]. Uit de analyses bleek dat een groot deel van de 
geplande woningbouw op locaties ligt die slecht met openbaar vervoer te 
bereiken zijn. Deze informatie wordt door StedenbaanPlus gebruikt in de 
discussie met de regio’s over hun woningmarktafspraken. 
 StedenbaanPlus beveelt de betrokken overheden in de Zuidvleugel aan 
om de bereikbaarheid per OV een nadrukkelijke plaats te geven bij het 
 prioriteren van woningbouwlocaties. 
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7.  TOEKOMSTAGENDA  
BEREIKBAARHEIDS
ONDERZOEK

Het verbeteren van bereikbaarheid is wereldwijd een belangrijk doel in  
het verkeers en vervoersbeleid. Ik vind het dan ook verbazingwekkend 
dat er desondanks zo weinig aandacht wordt besteed aan wetenschap
pelijk bereikbaarheidsonderzoek. Dit maakt het voor mij als onderzoeks
terrein natuurlijk wel erg interessant. Er valt nog veel te onderzoeken. 
Belangrijke onderwerpen waar ik mij de komende jaren op wil richten,  
zal ik hier  aanstippen. 

REISTIJDEN EN DE MOEITE VAN TREINREIZEN

In bereikbaarheidsanalyses wordt meestal alleen uitgegaan van afstanden 
en/of reistijden tussen herkomsten en bestemmingen. Dit is een sterke 
versimpeling van de werkelijke reisweerstand tussen herkomsten en 
bestemmingen. Reisweerstand bestaat uit veel verschillende aspecten 
van tijd, reiskosten en moeite. Alleen al het achterwege laten van parkeer-
kosten in reisweerstanden zal de stedelijke bereikbaarheid per auto enorm 
overschatten. Tijd en geld zijn objectief meetbaar en makkelijk mee te 
nemen in bereikbaarheidsonderzoek. Daarentegen is ‘moeite’ vaak 
 moeilijk objectief en kwantitatief uit te drukken. Het gaat hierbij om 
 bijvoorbeeld comfort, fysieke inspanning, betrouwbaarheid, sociale 
 veiligheid, reisinformatie en imago van de auto of openbaar vervoer.  
Dit kunnen heel belangrijke aspecten zijn. Een veel gebruikte methode 
voor het inbrengen van de component moeite in de totale weerstand is 
het gebruik van specifieke wegingsfactoren voor de verschillende onder-
delen van een reis (zoals wachttijd, overstappen en reistijd in de trein of 
bus). Treinreizigers vinden bijvoorbeeld wachten vervelend en overschat-
ten de wachttijd stelselmatig. Sommige aspecten van moeite zijn ook 
door maatregelen te beïnvloeden. Zo kan met omgevingsprikkels zoals 
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kleuren, lichtsterkte en muziek de waardering van wachttijden op treinsta-
tions worden beïnvloed [37]. 

In Nederland is door het rijk, regio, gemeenten, ProRail en NS veel 
 geïnvesteerd in de renovatie van grote treinstations en verbetering van 
stationsvoorzieningen. Zo zijn volgens ProRail sinds het jaar 2000 al ruim 
driehonderdduizend fietsparkeerplaatsen nieuw gebouwd en gemoder
niseerd. De komende jaren komen er nog zo’n honderdduizend plekken 
bij. Nu al komt zo’n 40% van de treinreizigers met de fiets naar het sta-
tion. De vraag is dan ook hoe deze investeringen doorwerken in de bereik-
baarheid van stations en daarmee het treingebruik. Dit onderzoekt mijn 
collega Lissy la Paix als onderdeel van het NWO onderzoeksproject naar 
Transit Oriented Development in de Zuidelijke Randstad. Zo heeft ze onder 
meer keuzeexperimenten uitgevoerd onder ruim 1500 inwoners van de 
Zuidelijke Randstad. Uit haar analyses blijkt dat het gebruik van de fiets 
naar het station onder meer afhangt van het algemene oordeel over het 
station, de attitude van de reizigers ten opzichte van de fiets en de 
 kwaliteit van fietsparkeren. Stations die betere rapportcijfers van de 
 treinreiziger krijgen, zorgen voor een hoger nut en een hoger aandeel 
fietsgebruik [39]. Ook zorgen goede en veilige fietsroutes naar het station 
en lage kosten van fietsparkeren voor meer treingebruik. We werken nog 
aan analyses van de effecten van mogelijke beleidsmaatregelen op 
 treingebruik en geografische bereikbaarheid voor de gehele Zuidelijke 
Randstad. We gaan hierbij onder meer kijken naar de verbetering van 
fietsroutes, betere mogelijkheden voor fietsparkeren en gebieds
ontwikkelingen rond stations. 

Uit recent buitenlands onderzoek blijkt dat forensen bereid zijn om 10 
minuten langer te reizen naar een station met mooie architectuur. Ook zijn 
forensen bereid om zeven minuten langer op deze mooie stations te 
wachten [38]. De architect van het gerenoveerde station Rotterdam 
 Centraal zou dus de bereikbaarheid van het station vergroot en de reis-
weerstand van treinreizen verlaagd kunnen hebben. Ik ken echter geen 
enkele bereikbaarheidsstudie die geprobeerd heeft dergelijke effecten 
mee te nemen. Naast de architectuur van het station zou ook de steden-
bouwkundige kwaliteit van fiets en looproutes naar het station effect 
kunnen hebben op reisweerstanden. In de literatuur zijn enkele studies te 
vinden die de stedenbouwkundige kwaliteit van straten voor voetgangers 
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objectief meetbaar maken [40]. Denk hierbij aan de aanwezigheid van 
lange zichtlijnen, herkenningspunten, menselijke schaal en het aantal 
mensen op straat. Dit hebben we niet onderzocht, maar lijkt mij een leuk 
onderwerp voor vervolgonderzoek. 

STEDELIJKE BEREIKBAARHEID

Het overgrote deel van bereikbaarheidsonderzoek gaat over bereikbaar-
heid met de auto en het openbaar vervoer. Dan kijken we vooral naar 
bereikbaarheid op regionale schaal of op het niveau van landsdelen. Maar 
gezien de herontdekking van de stad en vergrijzing van steden zal stede-
lijke bereikbaarheid meer aandacht moeten krijgen. Ik denk dat onderzoek 
naar stedelijke bereikbaarheid zich het beste kan richten op de volgende 
drie onderwerpen. 

Ten eerste zal het gebruik van gegevens van mobiele telefoons, smart
phones en navigatiesystemen vele nieuwe mogelijkheden bieden voor het 
in kaart brengen van stedelijke bereikbaarheid. Uit gegevens van TomTom 
blijkt dat op dit moment automobilisten in de grote steden al de meeste 
vertraging ondervinden op stedelijke wegen [41]. Als het drukker wordt in 
de steden dan zullen vertragingen in de stad nog belangrijker worden.  
Het is immers veel lastiger om in de stad wegen uit te breiden dan om de 
capaciteit van snelwegen te vergroten.
Ook lijkt het delen van ervaringen van stedelijke bereikbaarheid via 
 internet en smartphones in opkomst. Dit kan ook interessante gegevens 
opleveren voor bereikbaarheidsstudies. Zo kunnen fietsers in Berlijn op 
een website hun oordeel geven over de kwaliteit van fietsroutes. Via de 
website van de fietsersbond en apps voor smartphones kunnen fietsers in 
heel Nederland melding maken van hindernissen of gevaarlijke situaties 
onderweg. De meldingen worden vervolgens doorgespeeld naar de 
 wegbeheerder. 

Een tweede belangrijk onderwerp voor stedelijk bereikbaarheidsonder
zoek is de rol van de fiets en de voetganger in steden. In Nederlandse 
 steden wordt relatief veel gefietst en gelopen. Nederlandse steden zijn 
compact en afstanden tussen bestemmingen in steden zijn relatief kort.  
In Nederland gaat bijna 45% van de ritten met de fiets of te voet.  
Bijna de helft van alle woonwerkverplaatsingen gaat per fiets [10]. 
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Wereldwijd is weinig aandacht voor fietsers en voetgangers in bereikbaar-
heidsonderzoek [42]. Duidelijk is wel dat het niet volstaat om alleen naar 
afstanden en reistijden tussen bestemmingen te kijken. Ik heb het al 
gehad over de stedenbouwkundige kwaliteit van fietsroutes. Maar ook 
factoren zoals de kwaliteit van wegdek, verkeersveiligheid, hinder van 
autoverkeer en weersomstandigheden (zoals winterse gladheid) spelen 
een rol. Verder zullen jongeren, ouderen, forensen en andere gebruikers-
groepen deze factoren anders waarderen. Dit zijn interessante gebieden 
voor nader onderzoek.

Tenslotte lijkt mij onderzoek naar verandering in bereikbaarheidsvoorkeu-
ren relevant. Sommige onderzoeken geven aan dat de aantrekkelijkheid 
van de woonomgeving mede wordt bepaald door de bereikbaarheid over 
de weg, aanwezigheid van files, parkeermogelijkheden en verkeers
veiligheid [43]. Maar hoe gaan bereikbaarheidsvoorkeuren van 
 Nederlanders veranderen onder invloed van stedelijke en demografische 
ontwikkelingen, veranderingen in mobiliteitsgedrag en de verdere 
 digitalisering van de samenleving? De kwaliteit van de directe woon
omgeving zal in ieder geval steeds belangrijker worden. Hoogopgeleide 
kenniswerkers zoeken een groot en divers aanbod aan stedelijke voor
zieningen, op loop of fietsafstand van de woning [12]. Ouderen brengen 
het grootste deel van hun vrije tijd door in, om of op korte afstand van 
hun woning. Steeds vaker zullen ouderen een beroep doen op voor
zieningen in de nabijheid van de woning [23]. Ook de bereikbaarheid van 
gezondheidszorg wordt belangrijker bij een ouder wordende bevolking. 
De meeste Nederlanders vinden gezondheidszorg gemakkelijk bereikbaar. 
Maar toch maakt nog 8% van de bevolking om redenen van bereikbaar-
heid en beschikbaarheid geen gebruik van benodigde ziekenhuiszorg [3].

TEMPORELE DYNAMIEK IN BEREIKBAARHEID

De meeste bereikbaarheidsstudies houden maar in zeer beperkte mate 
rekening met de variatie in bereikbaarheid in de tijd. Er wordt bijvoorbeeld 
vaak uitgegaan van de gemiddelde reistijd tussen herkomsten en be 
stemmingen in een jaar, onderscheiden naar spits en daluren. Hier speelt 
hetzelfde probleem als bij mobiliteitsonderzoek. Bereikbaarheidsstudies 
zijn over het algemeen ook gebaseerd op statische gegevens over 
 verplaatsingsgedrag die op één moment in de tijd zijn verzameld. Er is 
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maar zeer weinig onderzoek gedaan naar intrapersoonlijke dynamiek in 
bereikbaarheid. Er zijn enkele studies gedaan waarin enkele honderden 
mensen tot wel 2 jaar zijn gevolgd [29]. De resultaten stellen de funda-
menten van geografische bereikbaarheid ter discussie. Geografische 
bereikbaarheidsstudies gaan uit van alle mogelijkheden die mensen heb-
ben om bepaalde gebieden te bereiken. Als er meer keuzemogelijkheden 
binnen bereik komen, zoals banen, winkels en cafés, dan verbetert de 
bereikbaarheid. Ook de economische bereikbaarheidswinst neemt dan 
toe. Mensen waarderen het om meer keuzemogelijkheden te hebben.  
Als naar de intrapersoonlijke dynamiek in bereikbaarheid wordt gekeken, 
dan blijken mensen veel keuzemogelijkheden niet te kennen. Ook zijn 
bestemmingen die ze bezoeken heel sterk geclusterd in een paar ge 
bieden. Circa 40 tot 60% van alle ritten gaat naar de top 10 van meest 
bezochte locaties. Denk hierbij aan werk, school en winkels voor de dage-
lijkse boodschappen. Daarnaast kan voor iedere persoon een afgebakend 
geografisch gebied worden bepaald waarin 90 tot 95% van alle mogelijke 
bestemmingen valt [29]. Dit betekent dat de daadwerkelijke geografische 
bereikbaarheid van personen er heel anders uit zal zien dan de huidige 
geografische bereikbaarheidsindicatoren laten zien. 

Ik verwacht dat het gebruik van gegevens van mobiele telefoons, smart
phones en incar navigatiesystemen een enorme impuls aan bereikbaar-
heidsstudies zal geven. Hier zal ik me de komende jaren mede op gaan 
richten. De gegevens die we momenteel in het Mobiele Mobiliteitspanel 
verzamelen, zullen een mooie dataset vormen voor analyses van intra-
persoonlijke bereikbaarheid. Daarnaast zal ik dit najaar samen met een 
gastonderzoeker uit Madrid gaan werken aan een analyse van de variatie 
in stedelijke autobereikbaarheid op basis van gedetailleerde reistijd
gegevens van TomTom voor verschillende Europese landen. 
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BEREIKBAARHEID EN VERHUISMOBILITEIT 

Ingrepen in verkeersinfrastructuur veranderen de relatieve bereikbaarheid 
van gebieden. Dit kan ruimtelijke en economische gevolgen hebben. Het 
kan gaan om het aantrekken van nieuwe activiteiten maar ook om een 
ruimtelijke herverdeling van mensen en bedrijven die al in de regio ge 
vestigd waren. Retno Wihanesta is vorig jaar met een promotieonderzoek 
gestart naar de gevolgen van de tolweg die in 2005 is geopend tussen 
Jakarta en Bandung in Indonesië. In deze regio wonen ruim 25 miljoen 
mensen en het gebied is enorm in ontwikkeling. De tolweg heeft de reis-
tijd tussen Jakarta en Bandung van ongeveer drie uur naar twee uur terug 
gebracht. De verwachting is dat dit behoorlijke ruimtelijk economische 
gevolgen heeft gehad. 

In Nederland zullen ingrepen in infrastructuur minder grote effecten 
 hebben. Het wegen en spoornet is immers al goed ontwikkeld. Infra-
structuuringrepen zorgen voornamelijk voor een regionale herverdeling 
van mensen en bedrijven. Maar deze verhuismobiliteit kan wel belangrijk 
zijn. Zo verhuisde in de afgelopen 30 jaar jaarlijks zo’n 10% van de be 
volking naar een andere woonlocatie [44]. Onderzoek naar de effecten 
van de opening van de Westerscheldetunnel in 2003 liet zien dat de 
 tunnel (en het verdwijnen van de autoveren) effecten heeft gehad op 
 verhuisbeslissingen. Bij zo’n 10 tot 15% van de mensen die na de opening 
waren verhuisd of van baan veranderd, speelde de tunnel een rol.  
De tunnel heeft onder meer gezorgd voor een groter zoekgebied voor  
een nieuwe woning of baan [45]. 

Er zijn in Nederland maar weinig bereikbaarheidsstudies die rekening 
 houden met verhuismobiliteit. Dit vraagt onder meer om het gebruik van 
verkeersmodellen die rekening houden met verhuisbeslissingen van 
 mensen en bedrijven als gevolg van veranderingen in bereikbaarheid. 
Deze modellen noemen we grondgebruiktransportinteractiemodellen. 
Deze worden in Nederland niet vaak gebruikt. In Nederland wordt stan-
daard gebruik gemaakt van verkeersmodellen waarin de locaties waar 
mensen wonen of werken exogeen zijn. Verhuismobiliteit speelt geen rol 
in deze modellen. Maar de effecten van verhuismobiliteit op bereikbaar-
heid kunnen substantieel zijn. Dit bleek uit de studie naar de economische 
effecten van een mogelijk nieuwe spoorlijn tussen Amsterdam en Almere 
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waar ik in 2009 aan heb meegewerkt. Analyses met het grond gebruik
transportinteractiemodel TIGRIS XL lieten zien dat een nieuwe verbinding 
maximaal 1,5% meer banen in Almere op zou leveren. De aantrekkende 
werking lijkt dus gering. Maar door verhuismobiliteit ontstaan toch 
behoorlijke bereikbaarheidseffecten. Dit komt tot uitdrukking in de eco
nomische benadering van bereikbaarheid waarin de baten van bereik
baarheid worden uitgedrukt in euro’s. De bereikbaarheidsbaten van de 
IJmeerlijn bleken meer dan 2030% hoger te zijn als rekening wordt 
gehouden met verhuismobiliteit [46]. Overigens hadden deze extra baten 
zeer weinig effect op het rendement van de IJmeerlijn. De baten van deze 
nieuwe spoorlijn wegen bij lange na niet op tegen de hoge kosten van de 
investering. 

Er zijn in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, geen 
 stedelijke of regionale verkeersmodellen die rekening houden met 
 verhuismobiliteit. Gezien het toenemende belang van stedelijke bereik-
baarheid is de ontwikkeling van dergelijke modellen wel van belang.  
Deze modellen zullen ook een gedetailleerd ruimtelijk schaalniveau 
 moeten hebben om de kwaliteit van fietsinfrastructuur mee te kunnen 
nemen. En er zal onderzoek nodig zijn naar de rol van bereikbaarheid in  
de locatievoorkeuren van de nieuwe generatie stedelingen: kennis
werkers, ouderen en immigranten. Dergelijk onderzoek sluit naadloos  
aan bij de onderzoeksagenda van het mobiliteitsonderzoek. 

BEREIKBAARHEID, SOCIALE ONGELIJKHEID EN ZELFREDZAAMHEID

Veel bereikbaarheidsanalyses hebben weinig aandacht voor de verschillen 
in behoeften, vaardigheden en mogelijkheden tussen personen en bevol-
kingsgroepen. Dit vind ik vrij opvallend. In mobiliteitsonderzoeken is veel 
kennis opgebouwd over individueel verplaatsingsgedrag in relatie tot 
onder meer ruimtelijke kenmerken, infrastructuurkenmerken, persoonlijke 
kenmerken, voorkeuren en attitudes. Deze kennis komt echter nauwelijks 
terug in bereikbaarheidsonderzoek. Dan gaat het bijvoorbeeld over de 
gemiddelde bereikbaarheid van banen voor alle inwoners in een gebied. 
Maar bereikbaarheid, en de waardering ervan, varieert sterk in de tijd, 
 tussen verschillende locaties en tussen personen of bevolkingsgroepen. 
Dit kan nogal wat uitmaken. Voor een laagopgeleide werkzoekende levert 
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het hebben van veel banen binnen bereik weinig op als voor deze banen 
een universitaire opleiding wordt gevraagd.

Ook wordt in Nederland weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
bereikbaarheid en sociale ongelijkheid. Dit onderwerp lijkt mij mij in een 
tijd van economische crisis en een hoge werkloosheid wel van belang. 
Een lage mate van bereikbaarheid van werk kan zorgen voor een kleinere 
kans op een baan en een langere werkloosheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
onderzoek van de Radboud Universiteit onder een kleine groep laag
geschoolde werkzoekenden in Rotterdam Zuid. Hun zoektocht naar werk 
wordt begrensd door de mogelijkheden die het openbaar vervoer en de 
fiets  bieden. Mogelijke banen liggen meestal niet op fietsafstand en veel 
werklocaties worden slecht bediend door het openbaar vervoer. Ook 
 sluiten dienstregelingen van openbaar vervoer niet altijd aan op de 
 werktijden. De werkzoekenden blijken hierdoor potentiele banen in 
 sommige gevallen te moeten afwijzen. Simpelweg omdat ze sollicitatie
gesprekken en werkplekken moeilijk kunnen bereiken [47].

Voor de plattelandsregio’s aan de rand van Nederland wordt bevolkings-
krimp verwacht. De bereikbaarheid van winkels en allerlei voorzieningen 
in plattelandsregio’s kan, in combinatie met de schaalvergroting, verande-
rend winkelgedrag en bezuinigingen op openbaar vervoer, onder druk 
komen te staan. Mede omdat het rijk allerlei overheidstaken overhevelt 
naar regionale en lokale overheden staan budgetten voor openbaar 
 vervoer onder druk. Zo zijn in de plattelandsprovincies Overijssel en 
 Gelderland debatten gaande om het aanbod van bus en treinvervoer in 
plattelandsgebieden te beperken. Provincie Gelderland wil het busvervoer 
in buitengebieden en rustige woonwijken vervangen door flexibel vervoer. 
Bijvoorbeeld in de vorm van buurtbussen, deelauto’s, treintaxi en elektri-
sche fietsen. De streekbus verdwijnt en inwoners, gemeenten, bedrijven 
en instellingen moeten zelf alternatieven gaan ontwikkelen. Deze ont
wikkeling past in een maatschappelijke trend waarbij steeds meer wordt 
uitgegaan van de zelfredzaamheid van inwoners, bedrijven en instellin-
gen. In Twente hebben we het dan over noaberschap. Mensen onder
steunen elkaar op basis van vrijwilligheid en wederkerigheid: de ene keer 
help je mij; de andere keer help ik jou. In het verlengde hiervan ligt de 
 verschuiving van een consumptieve economie naar een deeleconomie. 
Mensen delen steeds vaker auto’s, slaapplaatsen, gereedschap en andere 
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goederen en diensten. Er zijn al vele websites en smartphone apps 
 ontwikkeld die zich hier op richten. De vraag is nu of zelfredzame 
gemeenschappen in staat zijn om hun bereikbaarheid van activiteiten  
en voorzieningen op peil te houden bij een verschralend openbaar ver
voeraanbod en schaalvergroting van voorzieningen. Dit lijkt mij een 
 interessant toekomstig onderzoeksterrein. 

BEREIKBAARHEID, KWETSBAARHEID EN VEERKRACHT VAN STEDEN EN 
REGIO’S

In bereikbaarheidsonderzoek wordt meestal uitgegaan van normale 
omstandigheden. Denk aan de invloed van dagelijkse files op de bereik-
baarheid van economische centra. In verschillende vakgebieden is de 
afgelopen jaren veel aandacht voor de kwetsbaarheid (vulnerability) en 
veerkracht (resilience) van infrastructuurnetwerken, steden en regio’s.  
Het gaat dan om de gevolgen van grote schokken in infrastructuurnet
werken of de economie die niet vaak voorkomen maar wel grote gevolgen 
hebben. Kwetsbaarheid gaat over mate waarin verstoringen zich als een 
olievlek verspreiden in een netwerk. Denk aan uitval van treinen als 
gevolg van sneeuwval. Veerkracht gaat over mate waarin systemen 
 verstoringen kunnen opvangen en de snelheid waarmee ze herstellen na 
een grote verstoring. De NS rijdt bijvoorbeeld met een aangepaste dienst-
regeling als er veel sneeuw of strenge vorst wordt verwacht. De NS zet 
dan minder treinen in en reizigers moeten vaker overstappen. De 
 capaciteit van het treinvervoer gaat dan omlaag maar het vervoers
systeem is minder kwetsbaar. Kwetsbaarheid en veerkracht zijn echter 
begrippen die, net als bereikbaarheid, in verschillende vakgebieden op 
verschillende manieren worden gedefinieerd en gemeten. 

Economische veerkracht gaat over het vermogen van de Nederlandse of 
regionale economie om te herstellen van een negatieve economische 
schok. Zo levert de sluiting van bedrijven in gebieden met weinig werk
gelegenheid tot veel ophef. Denk aan de sluiting van sigarettenfabriek 
Philip Morris in Bergen op Zoom en aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl. 
Economen discussiëren nog volop hoe economische veerkracht van 
 steden en regio’s moet worden gemeten [48]. In een recente studie van 
het Planbureau voor de Leefomgeving [49] is veerkracht uitgedrukt in de 
snelheid waarmee een ontslagen werknemer in een bepaalde regio een 
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mogelijke nieuwe baan kan vinden. Dan blijken de meest veerkrachtige 
regio’s van Nederland in het midden van het land te liggen, vooral 
rondom Utrecht en Amsterdam. Economische veerkracht heeft dan ook 
een duidelijke relatie met geografische bereikbaarheid. De geografische 
bereikbaarheid van werk is rondom Amsterdam en Utrecht hoog. Maar 
een goede bereikbaarheid hoeft niet per se samen te gaan met een goede 
veerkracht. De kans op het vinden van een baan hangt immers af van 
‘match’ tussen de individuele kenmerken van de werkzoekende en de 
specifieke kennis en vaardigheden die werkgevers vragen. De kans dat 
een ontslagen werknemer in Twente een baan vindt is factor 2 tot 3 
 kleiner dan in de regio Amsterdam en Utrecht. Twente heeft sterke 
 hightechmaakindustrie. Dit is mooi maar ook kwetsbaar. Het vraagt vrij 
specifieke kennis en vaardigheden van werknemers. Bij een schok in deze 
industrie vinden ontslagen werknemers niet zo makkelijk elders een baan. 

Onderzoek naar de raakvlakken tussen bereikbaarheid, kwetsbaarheid en 
veerkracht staat nog in de kinderschoenen. We weten bijvoorbeeld nog 
 weinig van de effectiviteit en efficiency van beleidsmaatregelen om veer-
kracht te versterken. Zo kan uitbreiding van verkeersinfrastructuur effec-
tief zijn om de economische veerkracht te vergroten, maar tegelijkertijd 
ook een dure oplossing zijn. Ook is een internationale vergelijking 
 interessant. Ik vermoed dat Nederlandse steden en regio’s minder 
 kwetsbaar zijn voor schokken in verkeersinfrastructuur en de economie 
dan veel andere  Europese steden door hun compactheid en de beschik-
baarheid van de fiets en het openbaar vervoer als vervoersalternatieven.  
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BEREIKBAARHEID EN ICT

Onderzoek naar de effecten van ICT op bereikbaarheid staat nog in de 
 kinderschoenen. Naar de effecten van ICT op mobiliteitspatronen is veel 
meer onderzoek gedaan. De digitalisering van de samenleving heeft 
mogelijk grote bereikbaarheidseffecten. ICT grijpt namelijk aan op alle vier 
componenten van bereikbaarheid. Denk bij de ruimtelijke effecten van ICT 
bijvoorbeeld aan de concentratie van ICT bedrijven in Amsterdam, de 
opkomst van ZZPers die dankzij ICT thuis kunnen werken en de leegstand 
in winkelgebieden als gevolg van eshopping. ICT kan op verschillende 
manieren reisweerstanden verkorten. Reisplanners en navigatiesystemen 
kunnen de reistijd verkorten. Ook kunnen reizigers elkaar via sociale 
media informeren over files of andere verstoringen. Door draadloos inter-
net en mobiele telefoon is de trein een mobiel kantoor geworden. Dit 
 verandert de concurrentiepositie van de trein ten opzichte van de auto en 
het vliegtuig. Een vliegreis van Amsterdam naar Parijs is drie kwartier 
sneller dan met de hogesnelheidstrein. Maar volgens Thalys is deze reis 
met de hogesnelheidstrein voor zakenreizigers een derde goedkoper dan 
per vliegtuig. Door draadloos internet is de reistijd productieve werktijd 
geworden. Deze kostenbesparing weegt ruimschoots op tegen de langere 
reistijd [50]. De introductie van gratis draadloos internet door de NS en 
andere vervoerders zal de reisweerstand per trein ook doen afnemen. 
Onze vervoersbehoefte en voorkeuren kunnen door ICT veranderen. Via 
Google Earth kun je de hele wereld in 3D bekijken en beslissen wat mooie 
locaties zijn om te bezoeken. De tijdscomponent wordt ook duidelijk beïn-
vloed. We kunnen dankzij ICT veel verschillende activiteiten combineren, 
buiten kantooruren werken en bespaarde reistijd aan andere activiteiten 
besteden. Kortom, dit is een terrein waarop nog veel onderzoek nodig is. 

INSTITUTIONELE BARRIÈRES

Ik ben er van overtuigd dat de geografische en economische benade
ringen van bereikbaarheid een nuttige bijdrage kunnen leveren aan een 
betere en meer integrale ruimtelijke en infrastructurele planvorming.  
Toch worden ze weinig toegepast. Hoe komt dat? 
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In de literatuur wordt er vaak op gewezen dat geografische bereikbaar-
heidsindicatoren complex zijn en dat de berekeningswijze moeilijk is uit te 
leggen. In Nederland lijken mij deze argumenten bij beleidsevaluaties op 
nationale en regionale schaal niet heel valide. Zo werkt Rijkswaterstaat al 
decennia lang met complexe landelijke en regionale verkeersmodellen. 
Deze modellen worden gebruikt voor mobiliteitsprognoses en beleids
evaluaties. Er zijn maar weinig verkeersonderzoekers die echt begrijpen 
hoe deze modellen werken. Toch is het gebruik van deze modellen in 
planvorming standaard. Ze worden zelfs door het Rijk voorgeschreven bij 
economische effectenstudies van infrastructuuringrepen. Geografische 
en economische bereikbaarheidsindicatoren zijn ook zonder problemen te 
berekenen met behulp van deze modellen [31]. Maar deze analyses 
 worden zelden uitgevoerd. Er moet dus wat anders aan de hand zijn.

De afgelopen drie jaar zijn in een Europees onderzoeksproject verschil-
lende geografische bereikbaarheidsindicatoren toegepast in workshops 
met regionale en lokale beleidsmakers in 16 verschillende landen. De 
overgrote meerderheid van betrokken beleidsmakers gaf aan dat het 
gebruik van deze instrumenten nuttig zou zijn in de dagelijkse beleid-
spraktijk [51]. Toch gaven ze de toepassing weinig kans van slagen in hun 
eigen organisatie. De belangrijkste barrières die de beleidsmakers identifi-
ceerden, zijn institutioneel van aard. In de meeste landen zijn er weinig 
formele of informele prikkels voor betrokken sectoren (verkeer, ruimtelijke 
ordening, gezondheidszorg, etc.) en vakdisciplines (verkeerskundigen, 
planologen, economen, etc.) om samen te werken aan integrale oplossin-
gen voor bereikbaarheidsvraagstukken. In enkele landen in Europa zijn 
geografische bereikbaarheidsanalyses een verplicht onderdeel in plan
vorming over ruimtelijke of infrastructuurprojecten. Zo is in het Verenigd 
Koninkrijk de toepassing van een geografische bereikbaarheidsindicator 
verplicht bij de planvorming over infrastructuurprojecten, in aanvulling op 
economische effectenstudies (kostenbatenanalyse). In sommige andere 
Europese landen zijn dergelijke analyses niet verplicht maar worden ze 
wel aangeraden [52]. 

Ik vermoed dat ook in Nederland vooral institutionele barrières belangrijk 
zijn. De sectorale aanpak van verkeers en vervoersvraagstukken werkt 
hierbij belemmerend. Om dit te doorbreken lijkt mij een aanbeveling of 
verplichting voor het gebruik van geografische bereikbaarheidsanalyses  
in beleidsevaluaties van ruimtelijk en infrastructureel beleid nuttig. 
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 Overigens hoeft zo’n verplichting of aanbeveling niet te betekenen dat de 
uitkomsten van analyses ook meteen bepalend zullen zijn voor besluit
vorming over ruimtelijke of infrastructurele plannen. We weten bijvoor-
beeld dat besluitvorming over verkeersinfrastructuurprojecten in 
 Nederland in een derde van de gevallen de uitkomst van de kosten 
batenanalyse niet volgt [53]. In ieder geval is nader onderzoek gewenst 
naar de institutionele barrières die de toepassing van integrale bereikbaar-
heidsconcepten tegenwerken. Een eerste verkennend onderzoek ben ik 
inmiddels gestart.

Verder geven beleidsmakers aan dat ze geen ervaring met geografische 
bereikbaarheidsanalyses hebben en met de toepassing zou te veel tijd of 
kosten gemoeid zijn [51]. Om dit te doorbreken lijkt mij de ontwikkeling 
van een jaarlijkse nationale bereikbaarheidsstatistiek nuttig. Hierin zou op 
gedetailleerd schaalniveau (bijvoorbeeld postcodegebieden) de bereik-
baarheid van werk, winkels, scholen en gezondheidsvoorzieningen met 
de auto, fiets en openbaar vervoer in kaart moeten worden gebracht.  
In het Verenigd Koninkrijk bestaat zo’n statistiek in vereenvoudigde vorm 
al enkele jaren [54]. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat vanaf 2007 vooral de 
reistijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met het openbaar vervoer is 
toegenomen. Een dergelijke bereikbaarheidsstatistiek lijkt mij in 
 Nederland ook van belang om veranderingen in stedelijke en rurale 
bereikbaarheid te kunnen volgen. 
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8.  DYNAMIEK IN MOBILITEIT 
EN BEREIKBAARHEID

U heeft het nu wel begrepen: er is nog veel mobiliteitsonderzoek en 
bereikbaarheidsonderzoek te doen. Ik heb u vandaag aangegeven 
waarom er meer aandacht nodig is voor dynamiek in mobiliteitsonder-
zoek. Een dynamische onderzoeksaanpak is nodig om veranderingen in 
mobiliteitspatronen te kunnen bestuderen. En in het bijzonder om de 
mobiliteitseffecten van veranderende mobiliteitsvoorkeuren van jongeren, 
ouderen en nieuwe stedelingen en de verdere digitalisering van de 
samenleving te onderzoeken. Ik ben er van overtuigd dat zowel het 
 Mobiliteitspanel Nederland als het Mobiele Mobiliteitspanel de komende 
jaren ons veel nieuwe inzichten gaat opleveren. 

In bereikbaarheidsonderzoek is ook meer aandacht nodig voor de tem
porele dynamiek in stedelijke bereikbaarheid en de dynamische relatie 
tussen ingrepen in infrastructuur, bereikbaarheid, verhuisbeslissingen en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Het benutten van gegevens van mobiele 
 telefoons, smartphones en incar navigatiesystemen biedt veel mogelijk-
heden voor onderzoek naar de dynamiek in stedelijke bereikbaarheid.  
Ook zie ik veel mogelijkheden om de kennis en instrumenten uit de 
 verkeerskunde, gedragswetenschappen, economie en geografie beter 
met elkaar te verbinden. Dit maakt het onder meer mogelijk om de 
 bereikbaarheidswinst van openbaarvervoerknooppunten beleid beter in 
kaart te brengen. We hebben daar de eerste aanzetten al voor gegeven. 
Ook lijkt het nuttig en interessant om onderzoek te gaan doen naar de 
relaties tussen bereikbaarheid, de zelfredzaamheid van bevolkings
groepen en de veerkracht van de steden en kleine kernen. Tenslotte is het 
belangrijk om onderzoek te doen naar de barrières die de toepassing van 
geografische en economische benaderingen van bereikbaarheid in de 
praktijk verhinderen. 
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