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Introductie

> https://www.menti.com/bsfp24op97 

> Of ga naar menti.com en voer in:  79 59 3

https://www.menti.com/bsfp24op97


Introductie

> Groeiende steden
> Meer inwoners 🡪 meer auto’s
> Meer files, meer vervuiling
> Komende 30 jaar in NL: tot 12 milj. 

auto’s
> Hoe hiermee om te gaan?

Oplossing in MaaS en daar binnen: car 
sharing!



Waarom Utrecht?

> Meeste deelauto’s per 100.000 inwoners
> https://www.duic.nl/algemeen/aantal-deelau

tos-groeit-sterk-in-utrecht/

> Nieuwe kansen in de stad: Leidsche 
Rijn/Merwede Kanaalzone

> Binnen- en buitenstedelijke wijken
> Demografische en ruimtelijke factoren
> Paundra et al. (2016), Miljard-Ball (2005) & 

Katzev (2003)

https://www.duic.nl/algemeen/aantal-deelautos-groeit-sterk-in-utrecht/
https://www.duic.nl/algemeen/aantal-deelautos-groeit-sterk-in-utrecht/


Onderzoeksvraag & relevantie

Wat is de invloed van ruimtelijke aspecten op het succes van autodelen binnen 
bestaande wijken in Utrecht en hoe kunnen deze aspecten nog beter benut worden 
door gemeente en aanbieders van deelauto’s, om autodelen succesvoller te maken in 
bestaande wijken van Utrecht?

> Files en vervuiling
> Druk op openbare ruimte
> Ruimtelijke factoren onontdekt
> Weinig tot geen kwalitatieve studies



Wat weten we al?

> Succesvol in stedelijk gebied
> OV als aanvulling
> Leeftijd (25-44), opleiding, autobezit, 

inkomen, milieubewust
> Residentiële & commerciële dichtheid
> Gevolgen voor openbare ruimte

(Thigpen, 2018; Kent & Dowling, 2016; Miljard-Ball et al., 
2005; Mokhtarian & Shaheen, 2009)

Ruimtelijke factoren in Utrechtse wijken:
• Parkeerdruk
• Walkability/beloopbaarheid
• Residentiële & commerciële dichtheid



Kwalitatief onderzoek & GIS

> Wijkselectie obv GIS-analyse
> Doel: wijken met hoge potentie
> Demografische & ruimtelijke input
> Hoogste scores 🡪 wijken met meeste 

potentie
> Diepte-interviews met 

niet-autodelende bewoners



GIS-analyse - ruimtelijke factor: residentiële dichtheid



GIS-analyse – ruimtelijke factor: commerciële dichtheid

Horeca cluster

Winkel cluster



Resultaten

> Belangrijkste voorwaarde: 
BESCHIKBAARHEID

> Loopafstand niet altijd van belang 
(binnenstedelijk)

> Clustering deelauto’s 🡪 gevoel van 
beschikbaarheid

> Parkeerlocatie deelauto: nabij 
uitvalsweg/logische looproute/in het zicht

> Veiligheid parkeerlocatie
> Betaald parkeren als pressiemiddel
> Bewoners zijn sociaal!



Verschillen binnen- en buitenstedelijk

Binnenstedelijk
> Veiligheid minder issue (voor mannen)
> Alles op loopafstand 🡪 deelauto mag overal
> Parkeerlocatie bij uitvalswegen

“(..) het is wel makkelijk dat die op een logische plek staat. Dat je niet door het 
eenrichtingsverkeer nog allemaal rondjes moet rijden. Dan zou ik eerder wat verder willen lopen 
als die auto op een logische plek staat.” (Respondent 9, vrouw, 25, bezit geen eigen auto)



Verschillen binnen- en buitenstedelijk

Buitenstedelijk
> Veiligheid een issue (voor mannen én vrouwen)
> Logische looproute, want afstanden groter
> Uitvalswegen al makkelijk bereikbaar, liever op logische looproute

“Nou wat ik niet leuk vind is, maar dan zit ik wel aan bepaalde wijken te denken, kijk ik heb 
vaak met donkerte te maken, vroeg de auto ophalen en in de winter dus ook in het donker 
terugzetten. Dan vind ik een donkere plek of donkere parkeergarage, ja parkeerplek, waar 
weinig huizen zijn, voel ik mij niet prettig (..) als iemand vervelend wil doen dan heeft ie daar 
alle kans voor als ik bijvoorbeeld uit m’n auto stap. Dus dat vind ik belangrijk.” (Respondent 8, 
vrouw, 65, geen eigen auto)



Conclusies en aanbevelingen

> Gemeente (Utrecht) heeft zelf 
instrumenten in handen

> Clustering van deelauto’s
> Focus minder op loopafstand 

deelauto’s 🡪 meer op bemoeilijken 
parkeren privé-auto

> Plan parkeerlocaties deelauto’s 
specifiek voor binnen- en 
buitenstedelijke wijken

> Uitbreiden en verhogen tarief betaald 
parkeren



Rondvraag


