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Samenvatting

Dit rapport bevat een disclaimer op p. 43.

In hoogstedelijke gebieden in Nederland is de mobiliteit, uitgedrukt in het aantal verplaatsingen en 
de afgelegde afstand (kilometer) per inwoner per jaar, tussen 2005 en 2015 niet veranderd. In laag
stedelijke gebieden in Nederland is het aantal verplaatsingen en de afgelegde afstand per inwoner 
gedaald. In niet-stedelijk gebied is het aantal verplaatsingen per inwoner per jaar gedaald, en is  
de afgelegde afstand per inwoner  ongeveer gelijk gebleven. Dit duidt op een toename van de  
gemiddelde verplaatsingsafstand in die  gebieden. Hiernaast is zowel onder inwoners van de hoog
stedelijke als de laagstedelijke gebieden een verschuiving (modal shift) gaande in de richting van meer 
duurzame vervoermiddelen: het aandeel auto (zowel als bestuurder als passagier) nam af terwijl de 
aandelen trein, fiets en lopen toenamen. De verschuiving geldt met name voor verplaatsingen over 
afstanden van 1 tot en met 7 kilometer en is in hoogstedelijk Nederland iets sterker dan in laagste
delijk Nederland. Onder inwoners van de niet stedelijke gebieden nam het aandeel auto (bestuurder) 
juist toe. Tevens nam de gemiddelde afgelegde verplaatsingsafstand als autobestuurder daar toe.

Aanleiding en onderzoeksvraag
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en (grote stedelijke) gemeenten werken aan  
de verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland en de Nederlandse steden. De 
ontwikkeling van het mobiliteitsgebruik speelt hierbij een belangrijke rol. Overheden willen graag weten 
in hoeverre de ontwikkeling van de mobiliteit bijdraagt aan deze opgaven. Deze kennis kunnen zij  
gebruiken om bijvoorbeeld het beleid bij te sturen en mobiliteits- en infrastructuurgelden anders te 
besteden. De centrale vraag in dit onderzoek luidt dan ook: hoe heeft de mobiliteit van inwoners van 
stedelijk Nederland zich in de periode 2005-2015 ontwikkeld? Omdat er een breed palet aan ontwikke-
lingen staat beschreven is deze vraag niet in één zin te beantwoorden. De ene lezer zal er een andere 
ontwikkeling uitpikken dan de andere lezer. Dit onderzoek heeft dan ook als doel om het mogelijk  
te maken om bepaalde ontwikkelingen op het gebied van de mobiliteit in de stedelijke gebieden in 
 Nederland te signaleren.

De ontwikkeling van de mobiliteit heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in deze studie 
geanalyseerd op twee ruimtelijke schaalniveaus, voor drie gradaties van stedelijkheid, en voor zeven 
vervoerwijzen. Naast het nationale niveau (heel Nederland) is de ontwikkeling van de mobiliteit 
 onderzocht op het niveau van het stadsgewest. Dit laatste is gedaan voor de vier grootste steden van 
Nederland (de G4): Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De gradaties van stedelijkheid zijn 
hoogstedelijk (grofweg de centra van de grote en middelgrote steden), laagstedelijk (de gebieden en 
kernen rondom de grote en middelgrote steden), en niet-stedelijk (alles wat buiten de Randstad en 
 buiten de gebieden en kernen van de grote en middelgrote steden ligt). De zeven vervoerwijzen zijn auto 
als bestuurder, auto als passagier, trein, Bus/Tram/Metro (BTM), fiets, lopen en ‘overig’. De mobiliteit is 
uitgedrukt in het aantal verplaatsingen en de afgelegde afstand (aantal kilometer) per inwoner per jaar. 
Hiermee is dus niet gekeken naar de ontwikkeling van het totaal aantal verplaatsingen en kilometer in 
stedelijk Nederland. Die totalen zijn toegenomen (KiM, 2018). Een belangrijke factor daarachter is de 
bevolkingsgroei.
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Op nationaal schaalniveau bleef de mobiliteit gelijk in hoogstedelijke gebieden en daalde 
in laagstedelijke gebieden
Op het nationale schaalniveau is per inwoner van de hoogstedelijke gebieden de totale mobiliteit  
(alle vervoerwijzen), uitgedrukt in zowel aantal verplaatsingen als aantal kilometer per jaar ongeveer 
gelijk gebleven. In de laagstedelijke gebieden is de totale mobiliteit per inwoner per jaar gedaald, ook  
voor zowel het aantal verplaatsingen als voor het aantal kilometer per inwoner per jaar. In de niet- 
stedelijke gebieden is de totale mobiliteit gemeten in aantal verplaatsingen per inwoner per jaar  
afgenomen en gemeten in aantal kilometer per inwoner per jaar ongeveer gelijk gebleven. Dit duidt  
erop dat de gemiddelde verplaatsingsafstand hier is toegenomen.

Modal shift naar meer duurzame vervoerwijzen in hoog- en laagstedelijke gebieden
Hiernaast is voor inwoners van de hoog- en laagstedelijke gebieden tussen 2005 en 2015 een modal 
shift zichtbaar in de richting van meer duurzame vervoerwijzen: het aandeel auto nam af en de aandelen 
trein, fiets en lopen namen toe. De shift geldt met name voor verplaatsingen over afstanden van 1 tot  
en met 7 kilometer. Daarnaast is de shift in hoog stedelijk Nederland iets sterker dan in laagstedelijk 
Nederland. Hierbij daalde het op jaarbasis gemaakte aantal verplaatsingen als autobestuurder per  
inwoner per jaar in hoogstedelijk Nederland maar bleef de op  jaarbasis afgelegde afstand van deze  
vervoerwijze per inwoner per jaar ongeveer gelijk. 

Op het schaalniveau van de stadsgewesten bestaan er geen niet-stedelijke gebieden. Voor de hoog- en 
laagstedelijke gebieden is er, net als op nationaal schaalniveau, een verschuiving gaande in de richting 
van meer duurzame vervoerwijzen. Ook hier plaatsen we de opmerking dat deze modal shift met name 
van toepassing is op verplaatsingen over afstanden van 1 tot en met 7 kilometer en dat de shift over het 
algemeen in de hoogstedelijke gebieden iets sterker is dan in de laagstedelijke gebieden.

Beleid van de grote steden in lijn met de ingezette beweging
De genoemde ontwikkeling tussen 2005 en 2015 voor de stadsgewesten richting meer duurzame 
 vervoerwijzen komt overeen met wat de lokale overheden van de G4 heden ten dagen voor ogen hebben 
voor de ontwikkeling van de mobiliteit in hun steden in de nabije toekomst. Met een lokaal beleid dat is 
gericht op het ontmoedigen van het autogebruik en het stimuleren van trein en de ‘active modes’ is dus 
ingezet op het versterken van een al in het verleden ingezette beweging.
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 1 Inleiding

Doordat diverse factoren de mobiliteit in de stedelijke gebieden in Nederland beïnvloeden, kan deze zich 
ruimtelijk in verschillende richtingen ontwikkelen. Zo leiden ruimtelijke verschillen in de bevolkingsgroei 
(tussen Randstad, intermediaire zone en periferie) tot ruimtelijke verschillen in de mobiliteit (PBL, 2013a, 
p. 155-156). Ook vergrijzing en sociaal-culturele factoren (zoals het aandeel inwoners met een niet- 
westerse migratieachtergrond) ontwikkelen zich ruimtelijk verschillend en zijn van invloed op de mobiliteit 
(PBL, 2013b, p.64). En door ‘gentrificatie’ hebben zich in de stedelijke gebieden waarschijnlijk ruimtelijke 
verschuivingen voorgedaan van het gemiddelde inkomen en opleidingsniveau van de inwoners (PBL, 
2016), waarbij de hogere inkomens minder snel voor de auto en fiets kiezen en juist sneller voor de trein 
(KiM, 2015).

Demografie, sociaal-economische en sociaal-culturele factoren ontwikkelen zich dus verschillend over de 
ruimte. Hierdoor kunnen verschillen optreden binnen een stedelijk gebied (bijvoorbeeld centrum versus 
rand van Amsterdam) en tussen stedelijke gebieden (bijvoorbeeld Amsterdam versus Rotterdam), waardoor 
ook de mobiliteit binnen en tussen steden zich in verschillende richtingen ontwikkelt. In veel stedelijke 
centra neemt het fietsgebruik bijvoorbeeld al jaren toe, terwijl het autogebruik er afneemt (Kager et al., 
2016; Harms et al., 2014). Daarentegen is het fietsgebruik aan de randen van de steden juist gedaald. 

Onderzoeksvragen
De centrale vraag van dit onderzoek is hoe de mobiliteit (in termen van aantal verplaatsingen en aantal 
kilometer per inwoner per jaar) in stedelijk Nederland zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hierbij 
maken we onderscheid naar verschillende vervoerwijzen. Omdat dit onderzoek zich richt op de mobiliteit 
per inwoner kunnen geen uitspraken worden gedaan over de ontwikkeling van het totaal aantal verplaat-
singen en kilometer in stedelijk Nederland. Een voorbeeld van een factor welke hierop van invloed is,  
is bevolkingsgroei. Een tweede vraag is in welke mate verschillen in de ruimtelijke ontwikkeling van 
demografische, sociaal-economische en sociaal-culturele factoren in stedelijk Nederland van invloed zijn 
geweest op de ruimtelijke ontwikkeling van de mobiliteit. Deze twee vragen beantwoordt het Kennis-
instituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in twee publicaties. De eerste  publicatie (dit rapport) gaat over de 
ontwikkeling van de mobiliteit in stedelijk Nederland en is beschrijvend van aard. In een tweede publicatie, 
welke op een later moment uit zal komen, onderzoeken we de relatie van deze ontwikkeling met  
ont wikkelingen op demografisch, sociaal-economisch en sociaal-cultureel vlak. Hierbij komen oorzaken 
voor de veranderende stedelijke mobiliteit aan de orde. Een derde vraag is vervolgens wat het beleid 
heeft aan de antwoorden op de eerste twee vragen. 

Meer concreet luiden de onderzoeksvragen als volgt:
1. Hoe heeft de mobiliteit in stedelijk Nederland zich ontwikkeld in de periode 2005-2015?
2. In hoeverre verklaren demografische, sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen  

de veranderingen in het mobiliteitsgebruik in stedelijk Nederland?
3. Wat zijn de aandachtspunten voor het beleid?

Dit onderzoek beslaat de periode 2005-2015. Deze periode is bepaald door de jaren waarvoor onderzoeks-
data beschikbaar zijn. Voor het onderzoek hebben we verder een indeling gebruikt van Nederland in 
hoogstedelijke gebieden, laagstedelijke gebieden en niet-stedelijke gebieden. Op deze manier kan in het 
antwoord op de onderzoeksvraag onderscheid worden gemaakt tussen deze drie typen gebieden. We 
presenteren de resultaten niet alleen op nationaal niveau, maar ook op stadsgewestniveau voor de vier 
grootste steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Tenslotte is onderscheid 
gemaakt naar zeven vervoerwijzen: auto als bestuurder, auto als passagier, trein, Bus/Tram/Metro (BTM), 
fiets, lopen en ‘overig’.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Mobiliteit in stedelijk Nederland 5



Motivatie en opzet onderzoek
De bevindingen van dit onderzoek kunnen van waarde zijn voor het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) en voor lokale overheden bij hun werk aan de opgaven rond leefbaarheid en bereik-
baarheid. Zo proberen sommige grote steden in Nederland al vele jaren het autogebruik in hun stad terug 
te dringen ten faveure van de fiets (NM Magazine, 2016). De resultaten in dit onderzoek maken het 
mogelijk om bepaalde ontwikkelingen te signaleren op het gebied van de mobiliteit in de stedelijke 
gebieden in Nederland. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of de ontwikkeling van de modal split in deze 
gebieden de gewenste richting op gaat. Gewenst in de zin dat de ontwikkeling van de mobiliteit bijdraagt 
aan de opgaven van de stad en de omliggende stedelijke gebieden. De opgedane kennis kan ook  
belangrijk zijn met het oog op de ruimtelijke toewijzing en besteding van mobiliteits- en infrastructuur-
gelden. Het gebruik van een bepaalde vervoerwijze kan met deze gelden bijvoorbeeld worden ondersteund 
of, indien dit niet is gewenst, juist worden tegengegaan. Figuur 1.1 geeft de opzet van dit onderzoek 
schematisch weer.

 Figuur 1.1 Opzet onderzoek

Veranderingen op maatschappelijk vlak:
• Demografisch
• Sociaal-economisch
• Sociaal-cultureel

Andere factoren die inwerken
op mobiliteit

Publicatie 1

Publicatie 2

Ontwikkeling van de mobiliteit:
• Aantal verplaatsingen
• Afstand, aantal kilometer
• Modal split

Blok 1

Blok 3

Blok 2

Het accent in dit rapport ligt op blok 3 uit figuur 1.1: een beschrijving van de ontwikkeling van de mobiliteit 
in stedelijke gebieden in Nederland. Daarmee heeft dit onderzoek primair een signaleringsfunctie. De 
factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de mobiliteit worden niet onderzocht in publicatie 1, 
maar wel in publicatie 2. In dat rapport staat dus de relatie (weergegeven door middel van de pijlen) 
tussen de blokken 1 en 2 enerzijds en blok 3 anderzijds centraal.

Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 beschrijven we de indeling van Nederland in 
 hoogstedelijke, laagstedelijke en niet-stedelijke gebieden en hoe deze indeling tot stand is gekomen. 
In hoofdstuk 3 volgt een (niet uitputtende) bespreking van de literatuur over mobiliteit in de stedelijke 
gebieden. In hoofdstuk 4 lichten we de gebruikte data en onderzoeksmethode toe. De ontwikkeling  
van de mobiliteit wordt uit de doeken gedaan in hoofdstuk 5 (schaalniveau Nederland) en hoofdstuk 6 
(schaalniveau stadsgewesten). Hoofdstuk 7 geeft een conclusie.
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 2 Stedelijk Nederland

Figuur 2.1 geeft de ruimtelijke afbakening weer van stedelijk Nederland. Deze indeling steunt op twee 
pijlers: de stadsgewestenindeling van het CBS (zie Vliegen, 2005) en gegevens over de omgevingsadressen-
dichtheid (zie CBS, 2019) van postcodegebieden in Nederland. De omgevingsadressendichtheid kan 
worden beschouwd als een indicator voor de mate van stedelijkheid van een postcodegebied. Zetten we 
deze stedelijkheidsgraad op de kaart per 4-cijferig postcodegebied (PC4-gebieden) voor heel Nederland, 
dan wordt een enorm gefragmenteerd patroon zichtbaar. Dit komt doordat niet alleen PC4-gebieden in 
de grote steden maar ook die in sommige dorpen en kleine steden (zeer) sterk stedelijk zijn. De stedelijk-
heidsgraad van de postcodegebieden is daarom ruimtelijk uitgemiddeld. Vervolgens zijn postcodegebieden 
met stedelijkheidsgraad 1 en 2 bestempeld als ‘hoogstedelijk’ en die met stedelijkheidsgraad 3, 4 en 5 als 
‘laagstedelijk’1 Vervolgens zijn de CBS-stadsgewesten bij de indeling betrokken en als kaartlaag gelegd 
over de kaart op basis van de omgevingsadressendichtheid. Alle gebieden die buiten de stadsgewesten 
vallen, zijn vervolgens gedefinieerd als ‘niet-stedelijk’. De gebieden die binnen de stadsgewestgrenzen 
vallen, zijn ofwel hoogstedelijk (de centrale stad) ofwel laagstedelijk (voor wonen en werken gericht op de 
centrale stad, volgens Vliegen, 2005). Een kanttekening bij de CBS-indeling in stadsgewesten is dat deze 
eind negentiger jaren is ontworpen en daardoor gedateerd is. Vooral in de Randstad zijn sindsdien (ov-) 
verbindingen sterk verbeterd. Om deze reden zijn gebieden in de Randstad die buiten de stadsgewesten 
vallen, ook opgenomen in de afbakening van stedelijk Nederland.

Deze methode voor de ruimtelijke afbakening resulteert er in dat hoogstedelijk Nederland wordt gevormd 
door grofweg de centra van de grote en middelgrote steden, laagstedelijk Nederland door de gebieden 
en kernen rondom de grote en middelgrote steden plus de Randstad, en niet-stedelijk Nederland door 
alles wat buiten de Randstad en buiten de gebieden en kernen van de grote en middelgrote steden ligt.

1 De mate van stedelijkheid kent vijf gradaties: 1. ‘zeer sterk stedelijk’, 2. ‘sterk stedelijk’, 3. ‘matig stedelijk’, 
4.  ‘weinig  stedelijk’, 5. ‘niet stedelijk’.
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 Figuur 2.1 Ruimtelijke afbakening stedelijk Nederland. Rood = hoogstedelijk, groen = laagstedelijk, wit = niet-stedelijk. De zwarte 

lijnen zijn grenzen van gemeenten die behoren tot een stadsgewest. De grijze lijnen zijn grenzen van gemeenten die 

niet tot een stadsgewest behoren. Bron: CBS en eigen bewerkingen.
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 3 Literatuur

In dit hoofdstuk beschrijven we de bestaande literatuur over de mobiliteit in de stedelijke gebieden. 
Hierbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook over de grenzen heen. De ambitie van dit hoofdstuk 
is niet om uitputtend te zijn, maar om te weten te komen wat er zoal bekend is over de mobiliteit in steden 
en, vooruitlopend op de tweede publicatie, over de relatie tussen stedelijke mobiliteit en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Hiernaast kan de literatuur helpen om de beschrijvende analyses in deze publicatie vorm 
te geven, evenals de verklarende analyses in de hierop volgende publicatie: hoe is ‘mobiliteit’ in de 
 stedelijke gebieden gemeten in eerdere studies? En welke vervoerwijzen worden onderscheiden bij de 
ontwikkeling van de modal split? 

Scheiner (2010) laat zien dat de gebouwde omgeving een sterke invloed heeft op de verplaatsingsafstand 
en de vervoerwijzekeuze van reizigers. Steden worden gekenmerkt door een nabijheid van activiteiten 
(werk, school, winkelen, enzovoort) ten opzichte van de woonlocatie. Doordat in de steden kortere 
afstanden worden afgelegd, kan een relatief groot aandeel van de verplaatsingen hier plaatsvinden met 
niet-gemotoriseerde vervoerwijzen (fietsen of lopen). De impact van een stedelijke omgeving op de 
vervoerwijzekeuze is dus indirect: de vervoerwijzekeuze hangt af van de verplaatsingsafstand, die op zijn 
beurt wordt bepaald door de nabijheid van herkomsten en bestemmingen tot elkaar. Deze relaties zijn 
gevonden in meerdere empirische studies (zie bijvoorbeeld Schwanen et al., 2004 en Guo & Chen, 2007). 

Er is echter ook een directe relatie tussen de mate van stedelijkheid en de vervoerwijzekeuze. Zo wordt in 
gebieden met hoge dichtheden het autogebruik vaak ontmoedigd en het gebruik van openbaar vervoer (ov) 
juist aangemoedigd. Scheiner (2010) baseert zijn analyses op Duitse nationale reisenquêtes voor steden 
in Duitsland in vier jaren: 1976, 1982, 1989 en 2002. Hij toont aan dat de aandelen per vervoerwijze zeer 
sterk variëren naarmate de afstand van de verplaatsing toeneemt. Het is bij het analyseren van het vervoer-
wijzegebruik in stedelijke gebieden in Nederland dus belangrijk om onderscheid te maken naar verschil-
lende afstandsklassen. Een andere belangrijke bevinding is dat de omvang van een stedelijk gebied van 
invloed is op de aandelen van de vervoerwijzen: in grote steden worden korte verplaatsingen vaker 
 afgelegd door niet-gemotoriseerde vervoerwijzen dan in kleine steden.2 En in de centrale gebieden van 
grote steden is de geneigdheid om te lopen groter dan in de buitengebieden. Scheiner (2010, p.77) zegt 
hierover: “To the best of my knowledge, there are hardly any spatially differentiated studies on this topic 
concerning trends over time”. Met ‘this topic’ doelt hij op ‘mobiliteitsgebruik’. Er lijkt dus een gat te 
bestaan in de literatuur, dat het KiM met dit onderzoeksproject (deels) invult. Dit rapport beschrijft 
immers de ontwikkeling van de mobiliteit over de tijd, waarbij we een ruimtelijk onderscheid maken naar 
hoogstedelijk, laagstedelijk en niet-stedelijk. Hierop aansluitend onderzoeken Santos et al. (2013) de 
modal split voor woon-werkverkeer in 112 middelgrote (100.000-500.000 inwoners) Europese steden 
voor een gemiddeld jaar in de periode 2001-2004. Hierbij staat het effect van demografische en sociaal-
economische factoren centraal. De onderzoekers vinden ten eerste een positief verband tussen bruto 
binnenlands product (bbp) per capita enerzijds en het aandeel auto in de totale mobiliteit anderzijds. 
Het bbp per capita kan hier worden gezien als een proxy voor het inkomen per hoofd. Het is de vraag of 
we in de tweede publicatie behorende bij dit onderzoek ook een dergelijk verband vinden, omdat de 
inkomensverschillen tussen Europese steden in een bepaald jaar naar verwachting een stuk groter zijn 
dan die tussen Nederlandse steden voor twee jaren (2005 en 2015). Verder vinden Santos et al. (2013) 
negatieve verbanden tussen zowel (1) het aandeel ouderen (ouder dan 60 jaar) in steden en het aandeel 

2 Uit de analyses van Scheiner (2010) blijkt dat tot afstanden van 1,5 kilometer het aandeel niet-gemotoriseerd vervoer in 
plaatsen van minder dan 50.000 inwoners meer dan 20 procentpunten lager ligt dan in steden met meer dan een half 
miljoen inwoners.
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ov en (2) als tussen het aandeel huishoudens met een of meer kinderen en het aandeel ov. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat het voor ouderen lastiger is om een ov-reis te plannen. Voor volwassenen in gezinnen 
met kinderen is het wellicht minder aantrekkelijk om met het ov naar het werk te reizen, omdat zij met 
de auto de kinderen makkelijker naar de opvang of naar school kunnen brengen en halen op de weg naar 
en van het werk. Omdat de gevonden verbanden zijn gebaseerd op basis van verplaatsingen met alleen 
een woon-werkmotief, kunnen de resultaten alleen in deze context worden geïnterpreteerd. Stead 
(2001) kijkt naar de invloed van maatschappelijke factoren op de reisafstand. De studie is gebaseerd op 
verplaat singsdata uit de National Travel Survey van het Verenigd Koninkrijk voor de jaren 1978/79, 
1985/86, 1989/91 en 1992/93, in combinatie met verplaatsingsdata op lokaal niveau. Enkele maatschap-
pelijke variabelen die zijn meegenomen, zijn autobezit, sociaal-economische groep (naar type werk 
 variërend van professional/management tot ongeschoold/manueel werk) en het werkgelegenheidsniveau 
(van een gebied). Het blijkt dat maatschappelijke variabelen, afhankelijk van de modelspecificatie, tussen 
23 en 55 procent van de variatie in reisafstand per persoon verklaren. Dit duidt erop dat ruimtelijke 
maatschappelijke verschillen voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke verschillen  
in mobiliteit (gemeten in aantal kilometer) en dat het belangrijk is om deze variabelen mee te nemen  
in de modellering. Stead (2001) bestudeert niet de ontwikkeling van de mobiliteit over de tijd.

Verleggen we de aandacht naar Nederland, dan is Schwanen et al. (2004) een interessante studie. Deze 
onderzoekers kijken primair naar de impact van stedelijke structuur (monocentrisch versus polycentrisch) 
op het pendelgedrag (woon-werk) in stedelijk Nederland. Dit doen ze aan de hand van het Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag (OVG van het CBS) voor het jaar 1998. Ze nemen in de analyse een groot aantal 
maatschappelijke (controle)variabelen mee zoals inkomen, opleiding, autobezit en huishoudtype. Er wordt 
een multilevel regressieanalyse3 toegepast, waarbij in de analyse alleen individuen worden meegenomen 
wiens activiteitenpatroon thuis begint en thuis eindigt. De algemene conclusie voor de maatschappelijke 
variabelen is dat sociaal-economische status (inkomen en opleiding) en geslacht belangrijk zijn in de 
verklaring van het pendelgedrag in stedelijke gebieden.

Schwanen et al. (2001, 2002) tonen aan dat een reiziger vaker kiest voor de trein, naarmate deze hoger is 
opgeleid. De kans op het gebruik van de auto voor de woon-werkreis daalt naarmate werkenden ouder zijn, 
single zijn, of deel uitmaken van een huishouden met twee werkenden. Uit de modellering van het tweede 
aspect blijkt dat de maatschappelijke factoren autobezit, inkomen en opleiding een positief verband 
vertonen met zowel de pendelafstand als de pendeltijd per auto. Wordt gekeken naar het huishoudtype, 
dan pendelen alleenstaande werkenden minder (gemeten in zowel afstand als tijd) dan werkenden met een 
partner. Alleenstaanden met kinderen pendelen nog minder. Leeftijd is gerelateerd aan alleen de pendel-
afstand: ouderen rijden minder ver dan jongere werkenden. De resultaten van het onderzoek van Schwanen 
et al. (2001) en Dieleman et al. (2002) komen voor zowel de vervoerwijzekeuze als de verplaatsingsafstand 
sterk overeen met die van Schwanen et al. (2004). Een belangrijk verschil is dat Schwanen et al. (2001) en 
Dieleman et al. (2002) ook verplaatsingen onderzochten met een ander reismotief dan woon-werk. Dan 
blijkt dat de relatie tussen vervoerwijzekeuze (auto, ov, fiets/lopen) en verplaatsingsafstand enerzijds en 
maatschappelijke variabelen anderzijds verschilt tussen de reismotieven (woon-werk, winkelen, vrije tijd). 
Dit pleit ervoor om in de verklarende analyses in dit onderzoek ook onderscheid te maken naar reismotief.

Snellen en Hilbers (2007) gebruiken OVG-data voor de jaren 1998-2003 om te onderzoeken wat de 
invloed is van het Nederlandse VINEX-beleid op de mobiliteit en de congestie. Ze vinden dat in binnen-
stedelijke (hoogstedelijke) locaties het autogebruik en de afgelegde afstanden lager zijn en het gebruik 
van ov hoger is dan erbuiten. Dit komt door de nabijheid van stadscentra en de hoge kwaliteit van het ov. 
Ook kijken ze naar het effect op de automobiliteit van ruimtelijke karakteristieken (voorzieningen, 
 ov-kwaliteit, afstand tot snelweg af/oprit), de samenstelling van de bevolking en het type woninglocatie. 
Dit zijn mogelijk belangrijke (controle)variabelen voor het verklarende deel van dit onderzoek.

3 Multilevel in ruimtelijke zin: variabelen op niveau van het individu, het huishouden, de buurt en de stedelijke regio.
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Een andere studie die betrekking heeft op Nederland, is van Susilo en Maat (2007). Zij onderzoeken het 
effect van de gebouwde omgeving4 op de ontwikkeling van pendelverplaatsingen (alle vervoerwijzen) 
tussen 1995 en 2005. Net als Snellen en Hilbers (2007) maken ze daarbij gebruik van OVG-data. De 
 dichtheid van de gebouwde omgeving is gemeten met dezelfde vijf gradaties van stedelijkheid als die wij 
gebruiken (zie hoofdstuk 2), van niet-verstedelijkt tot zeer sterk verstedelijkt. Een interessant resultaat  
is dat pendelaars woonachtig in sterk verstedelijkte gebieden ongeveer 50 procent meer verplaatsingen 
maken dan pendelaars uit niet-verstedelijkte gebieden. Ook blijken de pendelafstand en de pendeltijd  
in Nederland in de afgelopen twintig jaar constant te zijn gestegen. De verdeling van de pendelaars over 
de verschillende vervoerwijzen (de ‘modal split’) is echter vrij constant gebleven. Individuele (sociaal-
demografische)5 en ‘andere’ factoren zijn bepalender voor het pendelgedrag dan de gebouwde omgeving 
en de bereikbaarheid van banen en personen. Factoren als toegang tot een auto en pendelafstand zijn 
zeer bepalend voor de keuze voor auto. Een langere afstand verkleint de kans op het gebruik van de 
eigen auto en vergroot de kans op het gebruik van de trein.

Analyses in KiM (2015) ten slotte laten zien dat sociaal-culturele (migratieachtergrond), sociaal- 
economische (inkomen) en sociaal-demografische (leeftijd en huishoudenstypen) variabelen belangrijk 
zijn om ruimtelijke verschillen, op postcode-3-niveau te verklaren, in de aandelen auto, trein en fiets in 
de modal split voor woon-werkverplaatsingen. Ruimtelijke variabelen zoals de bebouwingsdichtheid  
en de afstand tot voorzieningen blijken belangrijke controlevariabelen te zijn.

Inzichten uit literatuur samengevat
Een overzicht van de besproken literatuur en enkele belangrijke bevindingen hieruit voor dit onderzoek 
is te vinden in tabel 3.1. De belangrijkste inzichten zijn:
• Mobiliteit kan op meerdere manieren worden uitgedrukt. De meest gebruikte grootheden zijn 

verplaatsingsafstand en modal split/vervoerwijzekeuze.
• De vervoerwijzekeuze is sterk afhankelijk van de verplaatsingsafstand. Een onderscheid tussen 

verschillende afstandsklassen is daarom belangrijk bij het weergeven van de ontwikkeling van 
de aandelen van de vervoerwijzen.

• Studies naar de ontwikkeling over de tijd van de mobiliteit in stedelijke gebieden zijn schaars. Meestal 
worden ruimtelijke verschillen in mobiliteit op een bepaald moment (in een specifiek jaar) onderzocht.

• De meest gebruikte maatschappelijke variabelen om de mobiliteit in de stedelijke gebieden te 
verklaren, zijn inkomen, opleiding, huishoudtype, autobezit6, leeftijd en geslacht.

• De relatie tussen bovengenoemde variabelen en de vervoerwijzekeuze of de verplaatsingsafstand lijkt 
afhankelijk te zijn van het verplaatsingsmotief.

• Dichtheid (van inwoners of gebouwde omgeving) is een belangrijke controlevariabele bij het verklaren 
van mobiliteit. 

4 Dit zijn variabelen zoals de mate van stedelijkheid en al dan niet woonachtig in de Randstad.
5 Dit zijn variabelen zoals leeftijd, geslacht, aantal huishoudleden en inkomen.
6 De variabele autobezit verdient enige toelichting. In enkele van de hier besproken studies wordt gevonden dat deze een 

sterke relatie heeft met de ontwikkeling van het autogebruik. Gezien het endogene karakter van deze variabele kan niet 
worden gesteld dat autobezit een oorzaak is voor een hoger autogebruik. Immers, als je je vaker wilt gaan verplaatsen  
met de auto, dan koop je er een.
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 Tabel 3.1 Overzicht besproken literatuur

Studie Land en type verplaatsingen Data en eenheid Leerpunten/ bevindingen

Scheiner (2010) Steden in Duitsland.

Alle typen verplaatsingen.

Duitse nationale travel surveys 
periode 1976-2002.

Vervoerwijzekeuze en 
verplaatsingsafstand.

Modal split varieert sterk met 
verplaatsingsafstand. 
Gebouwde omgeving is van invloed 
op de verplaatsingsafstand en de 
modal split.

Stead (2001) Verenigd Koninkrijk.

Alle typen verplaatsingen.

Britse national travel survey en 
local travel data (Kent en 
Leicestershire) voor koppels van 
jaren 78/79, 85/86, 89/91, 91/93.

Verplaatsingsafstand.

Maatschappelijke variabelen 
verklaren een groot deel van de 
variatie in reisafstand per persoon.

Santos et al. (2013) 112 middelgrote steden in Europa.

Alleen woon-werkverplaatsingen.

Urban Audit van DG Regional 
Policy en Eurostat, 2001-2004.

Modal split.

Positief verband tussen bnp per 
hoofd en aandeel auto.
Negatief verband tussen aandeel 
ouderen en aandeel ov.

Schwanen et al. 
(2004)

Nederland, stedelijke gebieden.

Alleen woon-werkverplaatsingen.

OVG-data, 1998.

Vervoerwijzekeuze, reisafstand 
voor automobilist, reistijd voor 
automobilist.

Geslacht, sociaal-economische 
status, opleiding, autobezit, 
huishoud samenstelling zijn 
belangrijke variabelen bij verklaring 
van pendelgedrag in stedelijke 
gebieden.

Schwanen et al. 
(2001) en Dieleman 
et al. (2002)

Nederland.

Verplaatsingen voor woon-werk, 
winkelen en vrije tijd.

OVG-data, 1996 (Dieleman et al. 
2002) en 1998 (Schwanen et al. 
2001).

Vervoerwijzekeuze, reisafstand.

Verschillen in vervoerwijzekeuze 
en verplaatsingsafstand tussen 
reismotieven.

Snellen en Hilbers 
(2007)

Nederland.

Alle typen verplaatsingen.

OVG-data, 1998-2003.

Reisafstand per auto.

Ruimtelijke karakteristieken, de 
samenstelling van de bevolking 
en het type woninglocatie zijn 
bepalend voor automobiliteit.

Susilo en Maat 
(2007)

Nederland.

Alleen woon-werkverplaatsingen.

OVG-data, 1993-2005.

Modal split, reistijd, reisafstand, 
vertrektijd.

Persoonlijke (leeftijd, enz.) en 
‘andere’ factoren zijn bepalender 
voor pendelgedrag dan de 
gebouwde omgeving en de 
bereikbaarheid.

KiM (2015) Nederland, stedelijke gebieden.

Alleen woon-werkverplaatsingen.

OViN (2010-2014).

Modal split.

Bebouwingsdichtheid en afstand 
tot voorzieningen belangrijke 
controlevariabelen bij verklaren 
verschillen in vervoerwijze-
aandelen.
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 4 Methode en data

De periode waarvoor we de ontwikkelingen en trends op het gebied van mobiliteit beschrijven 
–  2005-2015 –, is beperkt door de periode waarvoor er data beschikbaar zijn. We presenteren de  
ont wikkelingen voor twee ruimtelijke schaalniveaus: (1) nationaal en (2) op stadsgewestniveau voor  
de vier grootste steden in Nederland (G4). In tabel 4.1 staat welke gemeenten tot welke stadgewesten 
behoren. Op het nationale niveau onderscheiden we hoogstedelijke, laagstedelijke en niet-stedelijke 
gebieden, op het niveau van de stadsgewesten alleen hoogstedelijke en laagstedelijke gebieden. Alle  
stadsgewesten in figuur 2.1 bevatten immers geen witte gebieden. De ontwikkeling van de mobiliteit  
splitsen we uit naar zeven vervoerwijzen: auto als bestuurder, auto als passagier, trein, bus/tram/metro 
(BTM), fiets, lopen en ‘overig’. Bij het presenteren van de ontwikkeling van de modal split maken we nog 
onderscheid naar drie afstandsklassen: 0-1 kilometer (korte verplaatsingen), 1-7 kilometer (middellange 
verplaatsingen) en meer dan 7 kilometer (lange verplaatsingen).7 Om het aantal verschillende groepen 
overzichtelijk te houden hebben we niet geselecteerd op leeftijd en reismotief.

 Tabel 4.1 Ruimtelijke schaalniveaus van analyse

Stadsgewest Bijbehorende gemeenten

Amsterdam Almere, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Landsmeer, Muiden, Oostzaan, 
Ouder-Amstel, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang

Utrecht De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Zeist

Rotterdam Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, 
Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne

Den Haag Delft, ’s-Gravenhage, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 
Wassenaar, Westland, Zoetermeer

De mobiliteit hebben we uitgedrukt met behulp van twee variabelen: het gemiddeld aantal verplaatsingen 
en de gemiddelde afstand (kilometer) per jaar per inwoner van gebieden van een bepaald type stedelijkheid. 
Op deze manier onderzoeken we de mobiliteit van de inwoners van stedelijke gebieden. Het is niet goed 
mogelijk de mobiliteit in de stedelijke gebieden te onderzoeken. Omdat per verplaatsing alleen informatie 
beschikbaar is over het vertrek- en aankomstgebied, kunnen we niet afleiden of en, zo ja, in en door welke 
andere gebieden een reis heeft plaatsgevonden. De mobiliteit van bijvoorbeeld toeristen en inwoners 
van niet-stedelijke gebieden in de stedelijke gebieden wordt hierdoor niet meegenomen. Het alleen 
meenemen van inwoners biedt echter ook een voordeel omdat op die manier inzicht wordt verkregen in 
veranderingen in het keuzegedrag van de inwoners op het gebied van mobiliteit.

7 De grenzen van deze afstandsklassen zijn bepaald op basis van wat acceptabele maximale afstanden zijn voor bepaalde 
vervoerwijzen: tot ongeveer 1 kilometer voor lopen, en tot ongeveer 7 kilometer voor fietsen.
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Bij de interpretatie van de resultaten is de ontwikkeling van de mobiliteit op basis van aantal verplaatsingen 
leidend. Deze eenheid laat, beter dan het aantal kilometer, zien of en in welke mate de voorkeur voor een 
bepaalde vervoerwijze is veranderd over de tijd. De ontwikkeling gemeten in aantal kilometer laat in 
aanvulling hierop zien of gemiddelde verplaatsingsafstanden zijn toe- of afgenomen. Ook presenteren 
we de ontwikkeling van de modal split. Met deze drie eenheden voor mobiliteit sluiten we aan bij de in 
de literatuur meest gangbare eenheden.

Om de ontwikkeling van de mobiliteit te beschrijven hebben we data van het CBS gebruikt, meer specifiek 
de databronnen MON (MobiliteitsOnderzoek Nederland) en OViN (Onderzoek Verplaatsingen in Nederland). 
Dit zijn twee elkaar in de tijd opvolgende databronnen, waarbij MON de periode 2004-2009 afdekt en 
OViN de periode 2010-2016. Omdat er tussen MON en OViN verschillen bestaan in meetmethode, hebben 
we voor 2010 met een methodebreuk te maken. Deze methodebreuk compliceert de directe modellering 
van de ontwikkeling van de mobiliteit in de stedelijke gebieden. Daarom zijn we bij de modellering 
 uitgegaan van de voor deze methodebreuk gecorrigeerde landelijke trends (in aantal verplaatsingen en 
kilometers), die het KiM ook gebruikt voor zijn Mobiliteitsbeelden.8 Per combinatie van vervoerwijze (7), 
leeftijdsgroep (9) en reismotief (5) bestaat er zo’n trend. Vervolgens hebben we op het schaalniveau van 
de stadsgewesten gemodelleerd wat de uit de MON- en OViN-bestanden afgeleide aandelen9 in het 
landelijke totaal zijn van iedere combinatie van vervoerwijze, leeftijdsgroep, reismotief en stedelijkheid 
(ook wel groep). Door hierna het gemodelleerde aandelenverloop van elke groep te vermenigvuldigen 
met de totale landelijke KiM-trendcijfers (kilometers en verplaatsingen) vinden we de ontwikkeling van 
de mobiliteit per groep. Deze aanpak is mogelijk omdat de aandelenreeksen niet of nauwelijks methode-
breuken vertonen. Omdat in dit onderzoek geen onderscheid wordt gemaakt naar leeftijdsgroep of reis-
motief, hebben we tot slot de modelresultaten geaggregeerd per groep over leeftijdsgroep en reismotief. 
De gebruikte methodiek voor de modellering is ‘sparse functional principal component analysis’. Voor 
meer details over de modellering verwijzen we naar de bijlage over ‘Modellering regionale analyses 
 personenvervoer’ in KiM (2017, p. 205). Zie bijlage A in dit rapport voor een toelichting op de nauw-
keurigheid van de modellering van de ontwikkeling van de mobiliteit.

8 Zie KiM (2017, p.199) voor een uitleg van deze trends.
9 De aandelen worden gemodelleerd na toepassing van een log-ratio-transformatie. Dit garandeert dat, na terugtransformatie, 

de gemodelleerde aandelen per jaar over alle groepen weer exact optellen tot 1.
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 5 Ontwikkeling van de 
mobiliteit in stedelijk 
Nederland

In dit hoofdstuk gaan we na hoe de mobiliteit zich heeft ontwikkeld op het nationale schaalniveau. 
Eerst bespreken we het gebruik van mobiliteit (paragraaf 5.1) en vervolgens de modal split 
 (paragrafen 5.2 tot en met 5.4).

 5.1 Ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland

De totale mobiliteit per inwoner in hoogstedelijk Nederland is tussen 2005 en 2015 niet veranderd. Daarentegen is de 
mobiliteit per inwoner in zowel laagstedelijk als niet-stedelijk Nederland afgenomen, gemeten in het aantal verplaatsingen.

De totale mobiliteit (alle vervoerwijzen) is, gemeten in het aantal verplaatsingen per inwoner per jaar, in 
heel Nederland (niet-, laag- en hoogstedelijke gebieden samen) tussen 2005 en 2015 licht gedaald (een 
groei van -5 procent). Gemeten in het aantal kilometer per inwoner per jaar bleef de totale mobiliteit 
nagenoeg onveranderd (een groei van -1 procent).10 De figuren 5.2 (verplaatsingen) en 5.4 (kilometers) 
splitsen deze totalen uit naar de mate van stedelijkheid en naar vervoerwijze. Om een verandering in de 
mobiliteit op waarde te kunnen schatten is een referentie vereist. De figuren 5.1 en 5.3 bieden deze 
referentie met de mobiliteit in het jaar 2005. Zo is te zien dat de auto en de fiets samen verantwoordelijk 
zijn voor het overgrote deel van de verplaatsingen op jaarbasis, terwijl de auto verantwoordelijk is voor 
het grootste deel van het totaal aantal kilometer op jaarbasis.11 Overeenkomstig  Snellen en Hilbers 
(2007) is het aantal verplaatsingen en het aantal kilometer per inwoner in de  hoogstedelijke locaties 
lager dan erbuiten. 

Wordt gekeken naar de verandering van de mobiliteit (figuren 5.2 en 5.4), dan is in hoog- en laagstedelijk 
Nederland – gezien over alle vervoerwijzen – het aantal verplaatsingen en het aantal kilometer per inwoner 
per jaar in dezelfde mate veranderd. Voor niet-stedelijk Nederland is het beeld anders. Hier verschilt de 
verandering van het aantal verplaatsingen per inwoner (-9 procent) duidelijk van de verandering van het 
aantal kilometer per inwoner (+1 procent). Dit impliceert dat in niet-stedelijk Nederland de mobiliteit is 
gedaald en de gemiddelde verplaatsingsafstand is toegenomen. In laagstedelijk Nederland is de mobiliteit 
per inwoner ook iets gedaald, terwijl deze in hoogstedelijk Nederland gelijk bleef.

10 KiM (2018) spreekt over een toename van het aantal reizigerskilometers in Nederland tussen 2005 en 2015. Dit komt door dat 
het effect van de bevolkingsgroei in KiM (2018) is meegenomen, terwijl hier naar de mobiliteit per inwoner wordt gekeken.

11 Dit verschil komt doordat de fiets voor verplaatsingen over relatief korte afstanden wordt gebruikt.
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 Figuur 5.1 Aantal verplaatsingen per inwoner per jaar in 2005 in Nederland, naar vervoerwijze.

0

200

400

600

800

1000

1200

Alle
modaliteiten

OverigLopenFietsBTMTreinAutoPAutoB

Hoogstedelijk Laagstedelijk Niet-stedelijk

Aa
nt

al
 v

er
pl

aa
ts

in
ge

n

Vervoerwijze

 Figuur 5.2 Ontwikkeling 2005-2015 van aantal verplaatsingen per inwoner per jaar naar vervoerwijze, ten opzichte van 2005, 

nationaal.
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 Figuur 5.3 Aantal kilometer per inwoner per jaar in 2005 in Nederland, naar vervoerwijze.
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 Figuur 5.4 Ontwikkeling 2005-2015 van aantal kilometer per inwoner per jaar naar vervoerwijze, ten opzichte van 2005, 

in nationaal.
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Het autogebruik per inwoner is in alle typen gebieden gedaald, maar voor autobestuurders minder sterk dan voor  
passagiers.  Inwoners van niet-stedelijk Nederland zijn als autobestuurder langere verplaatsingen gaan maken.  
Treingebruik neemt toe in laag- en hoogstedelijk Nederland, het fietsgebruik alleen in hoogstedelijk Nederland.

Voor het gebruik van de verschillende vervoerwijzen is het algemene beeld dat het autogebruik is 
 afgenomen, voor autopassagiers sterker dan voor autobestuurders. Voor inwoners van de hoogstedelijke 
gebieden is het aantal als autobestuurder afgelegde kilometers per inwoner ongeveer gelijk gebleven, 
terwijl dit aantal in de niet-stedelijke gebieden toenam. 
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Het gebruik van bus, tram en metro per inwoner is in hoogstedelijk gebied flink afgenomen en in laag- 
en niet-stedelijk gebied ongeveer gelijk gebleven. Gegeven de ontwikkeling van het aantal kilometer per 
inwoner per jaar, is de gemiddelde verplaatsingsafstand met bus, tram en metro tussen 2005 en 2015 
overal afgenomen. Het gebruik van de trein is aanzienlijk toegenomen, voor inwoners van laagstedelijke 
gebieden sterker dan voor inwoners van hoogstedelijke gebieden. In 2005 was het treingebruik in de 
hoogstedelijke gebieden overigens hoger dan in de laagstedelijke gebieden. In 2005 werd in de hoog-
stedelijke gebieden per inwoner minder gefietst dan in de laagstedelijke en niet-stedelijke gebieden. 
In tegenstelling tot de laagstedelijke gebieden nam het fietsen in de hoogstedelijke gebieden tussen 
2005 en 2015 toe, evenals het lopen. Inwoners van de laagstedelijke en niet-stedelijke gebieden zijn 
per verplaatsing langere afstanden gaan afleggen met de fiets en lopend. 

 5.2 Ontwikkeling van de modal split in hoogstedelijk Nederland

Onder inwoners van hoogstedelijk Nederland hebben zich de grootste verschuivingen voorgedaan bij de verplaatsingen 
over middellange afstanden (1-7 kilometer): het aandeel auto (als bestuurder) nam af met ongeveer 2,5 procentpunten 
en het aandeel fiets nam toe met ongeveer 3,5 procentpunten.

In deze paragraaf brengen we voor de hoogstedelijke gebieden de ontwikkeling van de modal split in beeld. 
De modal split verandert doordat in een bepaalde periode reizigers de ene vervoerwijze inwisselen voor 
de andere en doordat verplaatsingen met een bepaalde vervoerwijze niet meer, of juist extra gemaakt 
worden (vraaguitval of nieuwe vraag). De (ontwikkeling van de) modal split is gebaseerd op dezelfde 
verplaatsingsdata als die waarop de resultaten in de vorige paragraaf zijn gestoeld. Ze is gepresenteerd 
voor drie afstandsklassen: 0-1 kilometer (korte verplaatsingen), 1-7 kilometer (middellange verplaat-
singen) en >7 kilometer (lange verplaatsingen).12 Om de hoofdtekst overzichtelijk te houden hebben we 
de referentie (de modal splits in 2005 per afstandsklasse en naar mate van stedelijkheid) beschreven in 
bijlage B. Figuur 5.5 laat zien wat voor de periode 2005 en 2015 de verschuivingen (in  procentpunten) 
per afstandsklasse zijn geweest.

Het aandeel auto, zowel van de bestuurder als van de passagier, is voor verplaatsingen over middellange 
afstanden gedaald met ongeveer 2,5 procentpunt. Hierdoor daalde het aandeel auto (bestuurder) in deze 
afstandsklasse van 28 procent in 2005 tot ongeveer 25 procent in 2015.13 Voor verplaatsingen over lange 
afstanden bleef het aandeel van de groep ‘auto als bestuurder’ praktisch gelijk. Het gaat in deze afstands-
klasse wel om een groot deel (47 procent in figuur B.3) van alle verplaatsingen over lange afstanden. Ook 
voor de verplaatsingen over lange afstanden was voor inwoners van hoogstedelijk Nederland het aandeel 
trein in 2005 10 procent. Dit is in 2015 toegenomen met bijna 1,5 procentpunt, wat een relatief grote 
verandering is. Hetzelfde geldt voor de verandering van het aandeel bus, tram en metro. Hier gaat het om 
een daling van ongeveer 1 procentpunt in de afstandsklassen 1-7 en >7 kilometer. Gezien de aandelen 
bus, tram en metro in deze klassen in 2005 (5 en 8 procent) is dit een vrij sterke daling. Het aandeel fiets 
is toegenomen in alle afstandsklassen, het meest (3,5 procentpunten) in de klasse voor typische fiets-
afstanden (1-7 kilometer). Het aandeel fiets was in deze afstandsklasse in 2005 met 35 procent ook al 
het grootst (zie figuur B.2). Onder inwoners van hoogstedelijke gebieden gaat het aandeel fiets voor deze 
afstandsklasse in 2015 dan ook richting 40 procent. Ook de toename van het aandeel fiets met ongeveer 
1,5 procentpunt in de langste afstandsklasse is noemenswaardig omdat het fietsaandeel in 2005 ‘slechts’ 
10 procent was. Ten slotte heeft ook het lopen zijn aandeel weten te vergroten, vooral in de afstands-
klasse 1-7 kilometer. Rekening houdend met de verschuivingen hebben de actieve vervoerwijzen (lopen 
en fietsen samen) in 2015 in hoogstedelijk Nederland een aandeel van ongeveer 82 procent in de 
afstandsklasse 0-1 kilometer en van 54 procent in de afstandsklasse 1-7 kilometer.

12 Uit de literatuur (Scheiner, 2010) bleek immers dat de keuze voor een vervoerwijze sterk afhankelijk is van de 
verplaatsingsafstand.

13 Zie figuur B.2 in bijlage B.
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 Figuur 5.5 Verandering modal split (op basis van verplaatsingen) in procentpunten, 2005-2015, in hoogstedelijk Nederland.
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 5.3 Ontwikkeling van de modal split in laagstedelijk Nederland

Onder inwoners van laagstedelijk Nederland is het aandeel autobestuurder op de lange- en de middellange afstanden 
met 1 tot 1,5 procentpunten gedaald. De stijging van het aandeel fiets is beperkt, maar trein (lange afstanden) en lopen 
(middellange afstanden) winnen fors in de modal split.

Het beeld voor laagstedelijk Nederland komt redelijk overeen met dat voor hoogstedelijk Nederland, 
enkele uitzonderingen daargelaten. De referentiebeelden voor de modal splits zijn te vinden in de figuren 
B.4 tot en met B.6. Het aandeel auto als bestuurder is gedaald met 1 (klasse >7 kilometer) tot 1,5 (klasse 
1-7 kilometer) procentpunten en dat van auto als passagier met ongeveer 2,5 procentpunten in beide 
afstandsklassen. Voor de middellange afstanden was het aandeel auto als bestuurder in 2005 35 procent, 
voor de lange afstanden 52 procent. Het aandeel trein is onder inwoners van laagstedelijk Nederland sterk, 
met bijna 2 procentpunten, gestegen gezien de beperkte omvang van dit aandeel van 5 procent in 2005. 
De stijging van het aandeel fiets is met minder dan een procentpunt vrij bescheiden, zowel voor verplaat-
singen over typische fietsafstanden (1-7 kilometer) als voor verplaatsingen over meer dan 7 kilometer. 
Opvallend is de relatief grote toename (2,5 procentpunt) van het aandeel lopen in de klasse 1-7 kilometer, 
terwijl dit aandeel ongeveer gelijk bleef voor verplaatsingen over typische loopafstanden (0-1 kilometer). 
Overigens is het aandeel lopen in de laagstedelijke gebieden beduidend lager dan in de hoogstedelijke 
gebieden (vergelijk figuur B.1 met B.4 en B.2 met B.5). Dit komt overeen met wat Scheiner (2010) vond 
voor steden in Duitsland: in de centrale gebieden van de grote steden is de geneigdheid om te lopen 
groter dan in de buitengebieden.
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 Figuur 5.6 Verandering modal split (op basis van verplaatsingen) in procentpunten, 2005-2015, in laagstedelijk Nederland.
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 5.4 Ontwikkeling van de modal split in niet-stedelijk Nederland

Onder inwoners van de niet-stedelijke gebieden in Nederland is voor verplaatsingen over meer dan 7 kilometer het 
aandeel zelf rijden (auto) behoorlijk toegenomen en het aandeel meerijden flink afgenomen. Op de korte en middellange 
afstanden stegen de aandelen lopen en fietsen.

In niet-stedelijk Nederland was het aandeel autobestuurder – 58 procent voor lange verplaatsingen 
(>7 kilometer) – in 2005 (figuur B.9) groter dan in laag- en hoogstedelijk Nederland (figuren B.6 en B.3) 
– respectievelijk 52 en 47 procent. Opvallend voor niet-stedelijk Nederland is de verandering van het 
aandeel auto in figuur 5.7. In de afstandsklasse >7 kilometer heeft een verschuiving plaatsgevonden van 
meerijden (-5 procentpunten) naar zelf rijden (+3,5 procentpunten). Het aandeel auto als bestuurder in 
de modal split voor de groep inwoners van niet-stedelijk Nederland komt daarmee in 2015 voor deze 
afstandsklasse boven de 60 procent te liggen. In de afstandsklasse 1-7 kilometer daalde het aandeel auto 
als passagier ook, maar minder sterk (-2,5 procentpunten). Voor een groot deel werd dit aandeel over-
genomen door het aandeel fiets (+1,5 procentpunten) en niet door het aandeel autobestuurder. Ook in 
de andere afstandsklassen heeft de fiets haar aandeel weten te vergroten. Het aandeel lopen nam in de 
twee kortste afstandsklassen eveneens iets toe. Bij de andere vervoerwijzen hebben zich geen noemens-
waardige verschuivingen voorgedaan.
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 Figuur 5.7 Verandering modal split (op basis van verplaatsingen) in procentpunten, 2005-2015, in niet-stedelijk Nederland.
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 6 Ontwikkeling van de 
mobiliteit in vier 
Nederlandse 
stadsgewesten

Tot nu toe hebben we de ontwikkeling van de mobiliteit beschreven vanuit het ruimtelijk schaalniveau 
van heel Nederland. Het is belangrijk om dit schaalniveau te adresseren, omdat hiermee een gemiddeld 
landelijk beeld wordt geschetst van de ontwikkeling van de mobiliteit dat kan worden gerelateerd aan  
de doelstellingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Omdat de ontwikkeling  
van de mobiliteit ruimtelijk kan verschillen is in dit hoofdstuk de ontwikkeling van de mobiliteit op het 
lagere ruimtelijke schaalniveau van specifieke stedelijke gebieden inzichtelijk gemaakt. Het gaat om de 
 stadsgewesten van de vier grootste steden in Nederland: Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. 
Omdat op dit ruimtelijke schaalniveau geen niet-stedelijke gebieden bestaan, ontbreekt deze 
 stedelijkheidscategorie in de resultaten. De figuren die de stand van de mobiliteit in 2005 weergeven 
(de referentie beelden), zijn opgenomen in de bijlagen C en D. Hieruit blijkt dat er tussen de stadsgewesten 
vrij veel overeenkomsten bestaan. Enkele opvallende verschillen zijn echter:
• Inwoners van laagstedelijk Amsterdam gebruikten de auto als bestuurder in 2005 het meest  

(meer dan 400 verplaatsingen per jaar) en legden meer kilometers per jaar af als autobestuurder  
dan inwoners van de andere stadsgewesten.

• Het gebruik van de fiets lag in 2005 in Rotterdam (laag- en hoogstedelijk) een stuk lager dan in de 
overige stadsgewesten.

In de hoofdtekst in dit hoofdstuk staan enkele figuren die de verandering van de mobiliteit tussen 2005 
en 2015 laten zien. De bespreking van ieder stadsgewest wordt vooraf gegaan door een kaart die inzicht 
geeft in de omvang en de mate van de (hoog)stedelijkheid van het stadsgewest. Dit hoofdstuk wordt 
afgesloten met een beschrijving van het huidige lokale mobiliteitsbeleid van de vier grootste steden van 
Nederland. Door dit lokale beleid te vergelijken met de ontwikkeling van de mobiliteit in die steden 
 kunnen we nagaan of de ontwikkeling van de mobiliteit tussen 2005 en 2015 overeenkomt met wat het 
lokale beleid voor de toekomst voor ogen heeft.
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 6.1 Amsterdam

 Figuur 6.1 Stadsgewest Amsterdam

Per inwoner van hoogstedelijk Amsterdam is het gebruik van de fiets toegenomen en van de trein ongeveer gelijk 
 gebleven. Het gebruik van bus, tram en metro is sterk gedaald, zowel onder inwoners van de hoogstedelijke als van  
de laagstedelijke  gebieden. In beide typen gebieden daalde het autogebruik als bestuurder per inwoner. Voor verplaat-
singen over lange afstanden nam het aandeel auto als bestuurder echter toe.

Uit de figuren 6.2 en 6.3 kan worden afgeleid dat in hoogstedelijk Amsterdam de totale mobiliteit (zowel 
verplaatsingen als kilometers) per inwoner tussen 2005 en 2015 ongeveer gelijk is gebleven, terwijl die  
in de laagstedelijke gebieden is gedaald. Het autogebruik (bestuurder en passagier) is onder inwoners 
van zowel de laagstedelijke als de hoogstedelijke gebieden gedaald. Het autogebruik per inwoner in de 
laagstedelijke gebieden was echter een stuk hoger dan in de hoogstedelijke gebieden, vooral wanneer  
dit wordt gemeten in aantal kilometer (zie figuren C.1 en C.2), zowel in 2005 als in 2015. Het gebruik van 
bus, tram en metro is onder inwoners van hoogstedelijk Amsterdam ook gedaald. Inwoners van hoog-
stedelijk Amsterdam zijn meer gebruik gaan maken van de fiets en de benenwagen. Onder inwoners 
van laagstedelijk Amsterdam is het gebruik van de fiets en de benenwagen gedaald, terwijl de verplaat-
singsafstand is toegenomen.14

14 Uitgedrukt in aantal kilometer is het fietsgebruik en lopen van inwoners van laagstedelijk Amsterdam namelijk 
toegenomen.
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 Figuur 6.2 Ontwikkeling 2005-2015 van het aantal verplaatsingen per inwoner per jaar naar vervoerwijze, ten opzichte van 2005, 

in stadsgewest Amsterdam.
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 Figuur 6.3 Ontwikkeling 2005-2015 van het aantal kilometer per inwoner per jaar naar vervoerwijze, ten opzichte van 2005, 

in stadsgewest Amsterdam.
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De ontwikkelingen zoals geschetst in de figuren 6.2 en 6.3, leiden tot verschuivingen in de modal split 
van het stadsgewest Amsterdam (zie figuur 6.4 voor hoogstedelijk Amsterdam en figuur 6.5 voor laag-
stedelijk Amsterdam). Opvallend is de toename van het aandeel auto als bestuurder over verplaatsingen 
van meer dan 7 kilometer onder inwoners van zowel hoog- als laagstedelijk Amsterdam. Mogelijk is de 
daling van het autogebruik zoals weergegeven in de figuren 6.2 en 6.3 in grotere mate van toepassing op 
de korte en middellange verplaatsingen dan op de lange verplaatsingen. Wat ook kan hebben bijgedragen 
aan de daling, is dat het gebruik van andere vervoerwijzen (bus, tram en metro, auto als passagier) over 
lange verplaatsingen sterker is afgenomen dan het gebruik van de auto als bestuurder. Het aandeel 
 autobestuurder is het sterkst gedaald (ongeveer 3,5 procentpunten) in de afstandsklasse 1-7 kilometer  
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in laagstedelijk Amsterdam.15 In deze afstandsklasse daalde in hoogstedelijk Amsterdam het aandeel 
autobestuurder met ongeveer 2,5 procentpunten. Hiermee komt het aandeel autobestuurder in dit  
segment in 2015 net boven de 20 procent. Het aandeel fiets is aanzienlijk gestegen op de middellange 
afstanden, zowel voor inwoners van hoogstedelijk Amsterdam als voor die van laagstedelijk Amsterdam. 
Het aandeel fiets voor de middellange afstanden komt hierdoor in 2015 op ongeveer 44 procent in  
hoogstedelijk Amsterdam en ongeveer 33 procent in laagstedelijk Amsterdam.16 Nationaal, en bezien 
over alle  afstanden, ligt dit aandeel rond de 25 procent (Harms & Kansen, 2018).

 Figuur 6.4 Verandering 2005-2015 van de modal split (op basis van verplaatsingen), in procentpunten, in stadsgewest 

 hoogstedelijk Amsterdam.
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 Figuur 6.5 Verandering 2005-2015 van de modal split (op basis van verplaatsingen), in procentpunten, in stadsgewest 

 laagstedelijk Amsterdam. 
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15 Het aandeel autobestuurder in 2005 was 35 procent voor dit segment (zie figuur D.5).
16 Dit volgt uit de verandering in procentpunten en de stand in 2005 (zie figuren D.2 en D.4).
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 6.2 Utrecht

 Figuur 6.6 Stadsgewest Utrecht

Onder inwoners van hoog- en laagstedelijk Utrecht is het treingebruik gestegen. Het fietsgebruik per inwoner is gestegen  
in de hoogstedelijke gebieden, en gedaald in de laagstedelijke gebieden. 

In het stadsgewest Utrecht is de totale mobiliteit per inwoner van de hoogstedelijke gebieden  nauwelijks 
toegenomen en van de laagstedelijke gebieden is deze gedaald. Het auto gebruik van bestuurders en 
passagiers is gedaald, in laagstedelijk gebied iets sterker dan in hoogstedelijk gebied. Deze ontwikkeling 
is vergelijkbaar met die in het stadsgewest Amsterdam. Dientengevolge is ook het aandeel auto in de 
modal split gedaald. Dit is weergegeven in de figuren 6.9 en 6.10. Het aandeel auto als bestuurder is in 
laagstedelijk Utrecht gedaald voor verplaatsingen over lange afstanden (-2,5  procentpunten), terwijl dit 
aandeel voor hoogstedelijk Utrecht vooral op de middellange afstand is gedaald (-3,5 procentpunten). 
Het aandeel auto als bestuurder voor de middellange afstanden in hoogstedelijk Utrecht komt daarmee 
voor 2015 op ongeveer 22  procent. Het treingebruik is toegenomen onder alle inwoners. Bij het fietsen 
en lopen nemen we ook hetzelfde beeld waar als voor  stadsgewest Amsterdam: een toename in de 
hoogstedelijke gebieden en een afname in de laagstedelijke gebieden. Het aandeel fiets op de middel-
lange afstanden is in hoogstedelijk Utrecht dan ook met zo’n 5 procentpunten gestegen. In hoogstedelijk 
Utrecht komt het aandeel fiets in 2015 dan ook ruim boven de 40 procent uit. Mede omdat de inwoners 
van laag stedelijk Utrecht, gemeten in aantal kilometer, meer zijn gaan lopen, is het aandeel lopen in 
laagstedelijk Utrecht toegenomen. Tenslotte is er per inwoner sprake van een daling van het gebruik van 
bus, tram en metro, en van het aandeel bus, tram en metro in de totale mobiliteit in hoogstedelijk 
Utrecht.17

17 Gemeten in aantal kilometer is deze daling nog sterker.
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 Figuur 6.7 Ontwikkeling 2005-2015 van het aantal verplaatsingen per inwoner per jaar naar vervoerwijze, ten opzichte van 2005, 

in stadsgewest Utrecht.
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 Figuur 6.8 Ontwikkeling 2005-2015 van het aantal kilometer per inwoner per jaar naar vervoerwijze, ten opzichte van 2005, 

in stadsgewest Utrecht. 
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 Figuur 6.9 Verandering 2005-2015 van de modal split (op basis van verplaatsingen), in procentpunten, in stadsgewest 
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 Figuur 6.10 Verandering 2005-2015 van de modal split (op basis van verplaatsingen), in procentpunten, in stadsgewest 

 laagstedelijk Utrecht 
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 6.3 Den Haag

 Figuur 6.11 Stadsgewest Den Haag

In stadsgewest Den Haag is de totale mobiliteit per inwoner gedaald. Onder inwoners van laagstedelijk Den Haag is het 
treingebruik gestegen, terwijl dit voor inwoners van hoogstedelijk Den Haag onveranderd bleef.

In figuur 6.12 is te zien dat de totale mobiliteit per inwoner van de hoogstedelijke gebieden iets is 
gedaald. Het autogebruik (bestuurder en passagier) is onder inwoners van hoogstedelijk Den Haag sterker 
gedaald dan onder die van laagstedelijk Den Haag.18 Door de toename van het treingebruik door de 
inwoners van laagstedelijk Den Haag is het aandeel trein toegenomen (zie figuur 6.15) met ongeveer 
1,5 procentpunt. Ten opzichte van een aandeel trein van 4 procent in 2005 (figuur D.18) is dit een sterke 
toename. In hoogstedelijk Den Haag is, hoewel het gebruik gelijk bleef, ook het aandeel trein iets toege-
nomen (figuur 6.14). Dit komt doordat het gebruik van de andere vervoerwijzen is gedaald. Om dezelfde 
reden is het aandeel fiets in hoogstedelijk Den Haag in alle afstandsklassen  toegenomen. Het aandeel 
lopen is in zowel hoog- als laagstedelijk Den Haag toegenomen, vooral op de middellange afstanden.

18 In Amsterdam en Utrecht was het autogebruik onder inwoners van laagstedelijk gebied juist sterker gedaald.
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 Figuur 6.12 Ontwikkeling 2005-2015 van het aantal verplaatsingen per inwoner per jaar naar vervoerwijze, ten opzichte van 2005, 

in stadsgewest Den Haag.
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 Figuur 6.13 Ontwikkeling 2005-2015 van het aantal kilometer per inwoner per jaar naar vervoerwijze, ten opzichte van 2005, 

in stadsgewest Den Haag.
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 Figuur 6.14 Verandering 2005-2015 van de modal split (op basis van verplaatsingen), in procentpunten, in stadsgewest 

 hoogstedelijk Den Haag.
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 Figuur 6.15 Verandering 2005-2015 van de modal split (op basis van verplaatsingen), in procentpunten, in stadsgewest 

 laagstedelijk Den Haag.
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 6.4 Rotterdam

 Figuur 6.16 Stadsgewest Rotterdam

In stadsgewest Rotterdam is de toename van het fietsgebruik per inwoner ongeveer gelijk aan die in de stadsgewesten 
Amsterdam en Utrecht. Het niveau van het fietsgebruik blijft echter achter bij die stadsgewesten.

Uit figuur 6.17 blijkt dat in het stadsgewest Rotterdam de totale mobiliteit per inwoner is gedaald in de 
laagstedelijke gebieden en nauwelijks is gestegen in de hoogstedelijke gebieden. De vervoerwijzen die 
aan de stijging hebben bijgedragen, zijn de trein, de fiets en het lopen. In de modal split hebben fietsen 
en lopen 2,5 tot 3 procentpunten gewonnen voor verplaatsingen in hoogstedelijk Rotterdam over  
1-7 kilometer (figuur 6.19). De toename van het fietsgebruik per inwoner in hoogstedelijk Rotterdam  
is ongeveer gelijk aan de groei van deze vervoerwijze in hoogstedelijk Utrecht en Amsterdam. Het niveau 
van het fietsgebruik in Rotterdam in 2015 blijft, na het meenemen van de genoemde stijging echter 
achter bij de genoemde stadsgewesten (vergelijk de figuren C.1, C.3, en C.7), zowel in de hoog stedelijke 
als in de laagstedelijke gebieden. Het aandeel trein in de modal split is gestegen voor de afstands - 
klasse van meer dan 7 kilometer zowel in laagstedelijk als in hoogstedelijk gebied. Voor laagstedelijk  
Rotterdam (figuur 6.20) betrof deze stijging ongeveer 2 procentpunten, terwijl in 2005 het aandeel trein 
daar 4 procent was (zie figuur D.24). Het autogebruik als bestuurder per inwoner is in hoogstedelijk  
Rotterdam ongeveer gelijk gebleven, terwijl het in laagstedelijk Rotterdam is gedaald. Het gebruik van 
bus, tram en metro is sterker gedaald in aantal kilometer dan in aantal  verplaatsingen. Dit impliceert  
dat inwoners van zowel hoogstedelijk als laagstedelijk Rotterdam niet alleen minder frequent de bus, 
tram en metro zijn gaan gebruiken, maar dit ook over kortere afstanden zijn gaan doen.
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 Figuur 6.17 Ontwikkeling 2005-2015 van het aantal verplaatsingen per inwoner per jaar naar vervoerwijze, ten opzichte van 2005, 

in stadsgewest Rotterdam.
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 Figuur 6.18 Ontwikkeling 2005-2015 van het aantal kilometer per inwoner per jaar naar vervoerwijze, ten opzichte van 2005, 

in stadsgewest Rotterdam.
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 Figuur 6.19 Verandering 2005-2015 van de modal split (op basis van verplaatsingen), in procentpunten, in stadsgewest 

hoogstedelijk Rotterdam. 
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 Figuur 6.20 Verandering 2005-2015 van de modal split (op basis van verplaatsingen), in procentpunten, in stadsgewest 

laagstedelijk Rotterdam. 
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 6.5 Stedelijk mobiliteitsbeleid

In de voorgaande paragrafen is de ontwikkeling van de mobiliteit op het ruimtelijke schaalniveau van het 
stadsgewest inzichtelijk gemaakt. Om te beoordelen hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het huidige 
lokale mobiliteitsbeleid van de vier grote steden, beschrijven we in deze afsluitende paragraaf kort per 
stad hoe het lokale mobiliteitsbeleid en de bijbehorende maatregelen eruit zien. De beschrijving is geba-
seerd op delen uit het artikel ‘Stedelijke mobiliteit in de praktijk’ in NM Magazine (2016).

Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om in de binnenstad de fiets en voetganger voorrang te 
geven en het parkeren in garages te stimuleren (minder parkeren op straat). In lijn met dit beleid is de 
Munt inmiddels afgesloten voor autoverkeer en is een nieuw parkeerverwijssysteem in de binnenstad in 
gebruik genomen. Ook investeert de gemeente in nieuwe fietsparkeergarages en autoparkeergarages 
rondom de S100. Om het aantal files op de ring terug te dringen wordt de komende jaren gewerkt aan de 
Zuidasdok: de verbreding van de A10 Zuid en een uitbreiding van station Zuid. Ook de verbinding Schiphol-
Amsterdam-Almere krijgt meer capaciteit.

Utrecht
Het beleid van de gemeente Utrecht is erop gericht de leefomgeving te verbeteren en gezonder te maken 
en de economie van de stad duurzaam te ondersteunen. Dit betekent dat fietsers, wandelaars en het 
openbaar vervoer actief worden gestimuleerd en dat deze vervoerwijzen in meerdere opzichten voorrang 
krijgen. Zo krijgt de voetganger meer ruimte in de stad, vooral in en rond de binnenstad, Leidsche Rijn 
Centrum en Utrecht Science Park. Om de positie van de fietser te versterken, krijgt de stad nieuwe en 
snelle doorfietsroutes: extra brede en prettige fietspaden, los van de autodrukte. Het openbaar vervoer is 
een andere ‘leefbaarheidspijler’ onder het beleid. De bus, tram en trein leggen snelle verbindingen met 
de binnenstad, Utrecht Science Park, Leidsche Rijn Centrum, de wijken, de regio en de rest van Nederland. 
Momenteel wordt ook hard gewerkt aan de Uithoflijn, de nieuwe tramlijn naar Utrecht Science Park. De 
gemeente wil niet alleen inzetten op Utrecht Centraal, maar ook andere ov-knooppunten goed benutten, 
zoals Leidsche Rijn Centrum en het Utrecht Science Park. Hierdoor moet het openbaar vervoer een 
vanzelf sprekender keuze worden. Om de doorstroming voor automobilisten op peil te houden wordt de 
Noordelijke Randweg Utrecht aangepakt. Doorgaand autoverkeer wordt zoveel mogelijk over de Ring 
geleid; ‘alternatieve’ doorgaande routes zoals de Weerdsingel worden juist ontmoedigd. Waar mogelijk 
worden verbindingswegen omgebouwd tot ‘stadsboulevards’: geen vier- maar grotendeels tweebaans, 
veilig en goed oversteekbaar en met meer groen. Als snelheidslimiet geldt 50 kilometer per uur. In de 
binnenstad, Leidsche Rijn Centrum en Utrecht Science Park en waar verder mogelijk is de norm 
30  kilometer per uur. De auto is op deze wegen duidelijk ‘te gast’.

Den Haag
Op de middellange termijn verwacht Den Haag dat door de komst van de Rotterdamsebaan en nog later 
een nieuwe parallelstructuur langs de A4 de bereikbaarheid van de stad verbetert en de files op de snelweg 
langs de stad afnemen. Tegelijkertijd zet de gemeente in op coöperatieve verkeerssystemen door met 
subsidie alle stedelijke verkeersregelautomaten versneld coöperatief te maken. Voor de langere termijn 
kijkt ze vooral naar nieuwe ‘last mile’-oplossingen om de binnenstedelijke bereikbaarheid op niveau te 
houden. Uitbreiding van P+R met goede faciliteiten kan hierbij aanknopingspunten bieden, evenals een 
schaalsprong in het regionale en stedelijke openbaar vervoer en het bieden van ruim baan aan voetgangers 
en fietsers.

De komende decennia zal de mobiliteit in de stad veranderen. Enerzijds zal meer vraag ontstaan, terwijl 
anderzijds een toenemende huur- en deelcultuur mogelijk zal leiden tot een geringer eigen autobezit. 
Deze kans moet wat Den Haag betreft worden gegrepen en waar nodig gestimuleerd. Niet alleen dragen 
minder eigen auto’s bij aan het streven naar een klimaatneutrale stad, ook is het dan niet meer nodig zo’n 
groot deel van de openbare ruimte te reserveren voor meestal stilstaand blik. Dit komt de leefkwaliteit in 
de stad ten goede. Ook creëert de gemeente zo meer ruimte voor de fiets, het openbaar vervoer en nieuwe 
verkeersconcepten – ruimte die er op de volle wegen nu niet is.
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Rotterdam
Rotterdam zet voor de bereikbaarheid in op een aantal cruciale verbindingen: er komen twee multi-
modale bruggen aan de westkant en de oostkant van de stad en de bestaande (oever)verbindingen 
 tussen noord en zuid moeten beter worden gebruikt. Maar behalve bereikbaar zijn wil Rotterdam ook 
een aantrekkelijke en gezonde stad zijn. Op het gebied van de luchtkwaliteit is daarom een scala aan 
maatregelen ingesteld, zoals de plaatsing van oplaadpalen, een grote milieuzone en een vrachtverbod op 
de ’s-Gravendijkwal, de meest vervuilde straat in de stad. Door het weren van 1-2 procent van de meest 
vervuilende auto’s is de emissie van roet gedaald met 20 procent en die van NOx met 5-10 procent. De 
afgelopen jaren heeft de gemeente ook fors geïnvesteerd in de buitenruimte, in de fietskwaliteit en in het 
openbaar vervoer, om alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken. Deze investeringen blijven 
ook de komende jaren hard nodig. Aansprekende mobiliteitsgerelateerde projecten die Rotterdam de 
afgelopen jaren heeft gerealiseerd, zijn onder meer het nieuwe Centraal Station inclusief de bijbehorende 
buitenruimte, extra P+R bij Kralingse Zoom, de veerverbinding Feijenoord-Kralingen, de herinrichting 
van Meent en de Maaskade, en de fiets- en voetbrug tussen Wilhelminapier en Katendrecht.

Een eerste observatie is dat er veel overeenkomsten zijn tussen de vier steden. Zo stimuleren alle steden 
fietsen en lopen en maken Amsterdam en Utrecht in de stad zelf het gebruik van de auto onaantrekkelijker 
met autoluwe zones en rijbanen waar de auto te gast is. Hiernaast wordt voor de (snel)wegen rondom 
enkele steden gestreefd naar minder files en een betere bereikbaarheid. Rotterdam en Utrecht zetten in 
op een beter lokaal of regionaal openbaar vervoer.

Een andere belangrijke observatie is dat de ontwikkeling van de mobiliteit in de stadsgewesten van de 
vier grootste steden tussen 2005 en 2015 overeenkomt met wat het huidige lokale mobiliteitsbeleid van 
die steden voor de toekomst voor ogen heeft.
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 7 Conclusies

Hoe heeft de mobiliteit van inwoners van stedelijk Nederland zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? 
Deze vraag staat centraal in dit onderzoek. We hebben de vraag onderzocht voor de periode 2005-2015 en 
daarbij onderscheid gemaakt naar hoogstedelijke, laagstedelijke en niet-stedelijke gebieden. Bovendien 
hebben we niet alleen gekeken naar het nationale schaalniveau, maar is ook ingezoomd op de ontwikkeling 
van de mobiliteit in de stadsgewesten van de vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Rotter-
dam, Utrecht en Den Haag. De mobiliteit is uitgedrukt in aantal verplaatsingen en afgelegde afstand (kilo-
meters) per inwoner per jaar voor zeven vervoerwijzen: auto als bestuurder, auto als passagier, trein, Bus/
Tram/Metro (BTM), fiets, lopen en ‘overig’. Bij de interpretatie van de resultaten was de ontwikkeling van 
de mobiliteit op basis van aantal verplaatsingen leidend. De ontwikkeling uitgedrukt in aantal kilometer laat 
in aanvulling hierop zien of verplaatsingsafstanden zijn toe- of afgenomen. 

Omdat het niet mogelijk is om de mobiliteit in de stedelijke gebieden in Nederland te onderzoeken richt dit 
onderzoek zich op de mobiliteit van inwoners van deze gebieden. De mobiliteit in de stedelijke gebieden 
van bijvoorbeeld toeristen en inwoners van niet-stedelijke gebieden is daarmee niet meegenomen. 
Een voordeel van een focus op alleen inwoners is dat dit inzicht verschaft in de gedragsveranderingen van 
die groep op het gebied van mobiliteit. Daarnaast betekent het analyseren van de mobiliteit per inwoner 
dat de in kaart gebrachte ontwikkelingen geen betrekking hebben op het totaal aantal verplaatsingen en 
kilometer in stedelijk Nederland. Die totalen zijn toegenomen (zie KiM, 2018) door bijvoorbeeld bevolkings-
groei. De resultaten van dit onderzoek bieden de mogelijkheid om ontwikkelingen op het gebied van 
mobiliteit in stedelijk Nederland te signaleren. Dit is mogelijk omdat er een breed palet aan ontwikke lingen 
op het gebied van mobiliteit in stedelijke gebieden staat beschreven. De onderzoeksvraag is dan ook niet 
in één zin te beantwoorden. De ene lezer zal er een andere ontwikkeling uitpikken dan de andere lezer.

 7.1 Nederland

Het totaal aantal verplaatsingen per inwoner per jaar in hoogstedelijk Nederland is tussen 2005 en 2015 
niet veranderd. In zowel laagstedelijk als in niet-stedelijk Nederland is het aantal verplaatsingen per 
inwoner gedaald. Wel is in niet-stedelijk Nederland de verplaatsingsafstand toegenomen.

Het autogebruik als passagier is per inwoner tussen 2005 en 2015 in alle typen gebieden sterker gedaald 
dan het autogebruik als bestuurder per inwoner, terwijl het niveau van het autogebruik als passagier in 
2005 ongeveer de helft was van dat als bestuurder. Dit duidt erop dat het gemiddeld aantal passagiers 
per auto is afgenomen. Het autogebruik als bestuurder per inwoner is in laagstedelijk Nederland iets sterker 
gedaald dan onder inwoners van hoogstedelijk Nederland. In 2005 lag het autogebruik als bestuurder  
per inwoner in laag stedelijk Nederland een stuk hoger dan in hoogstedelijk Nederland. In niet-stedelijk 
Nederland zijn de auto verplaatsingen als bestuurder langer geworden. Een mogelijke reden hiervoor is 
dat krimpgebieden zoals Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen niet-stedelijke gebieden zijn.  
Van deze gebieden is bekend dat de afstanden tot voorzieningen in de periode 2008-2015 langer zijn 
geworden (Tillema et al., 2019). Er zijn vaak geen alternatieven voor de auto voorhanden om deze  
voorzieningen te bereiken. Het aandeel auto (zowel bestuurder als passagier) in de modal split is gedaald  
in de hoog- en laagstedelijke gebieden, vooral voor verplaatsingen over middellange afstanden  
(1-7 kilometer). Het aandeel ‘auto als bestuurder’ is aanzienlijk toegenomen in niet-stedelijk Nederland, 
vooral voor verplaatsingen over lange afstanden (>7 kilometer).
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Het treingebruik per inwoner is toegenomen, onder inwoners van laagstedelijk Nederland meer dan 
onder inwoners van hoogstedelijk Nederland. Onder inwoners van niet-stedelijk Nederland bleef het  
trein gebruik ongeveer gelijk. Het aandeel trein in de modal split is, ten opzichte van het aandeel in 2005, 
sterk toegenomen in hoog-en laagstedelijk Nederland voor verplaatsingen over afstanden van meer dan 
7 kilometer. Dit komt overeen met de berichtgeving in de afgelopen jaren dat het steeds drukker wordt 
op het spoor. In tegenstelling tot de trein, is het gebruik van bus, tram en metro per inwoner gedaald, in 
hoogstedelijk Nederland meer dan in laag- en niet-stedelijk Nederland. De vraag is waar dit aan ligt. 
Mogelijk heeft de daling van het gebruik van bus, tram en metro te maken met de populariteit van de 
fiets in de hoog stedelijke gebieden.

Waar het fietsgebruik per inwoner is toegenomen in hoogstedelijk Nederland, is het gedaald onder  
inwoners van laagstedelijk en niet-stedelijk Nederland. Het aandeel fiets in de modal split is gestegen  
in alle typen gebieden, maar vooral in de hoogstedelijke gebieden in het segment voor de middellange 
afstanden (1-7 kilometer), daar waar de auto juist aandeel heeft verloren. Voor laag- en niet-stedelijk 
Nederland betekent dit dat de daling van het fietsgebruik per inwoner beperkter is dan de daling van  
de totale  mobiliteit per inwoner. De ontwikkelingen voor het lopen lijken sterk op die voor de fiets. 
Opvallend bij het lopen is dat de toename van het aandeel in de modal split in de hoog- en laagstedelijke 
gebieden hoger is voor verplaatsingen over 1-7 kilometer dan voor verplaatsingen over 0-1 kilometer, 
waarbinnen de algemeen acceptabele loopafstanden vallen. 

 7.2 Stadsgewesten

De ontwikkeling van de mobiliteit in de stadsgewesten van de vier grootste steden van Nederland  vertoont 
veel overeenkomsten. Stadsgewest Den Haag valt iets uit de toon. In tegenstelling tot de overige stads-
gewesten vertoont de totale mobiliteit (alle vervoerwijzen samen) per inwoner van hoogstedelijk Den Haag 
een afname. Hiernaast identificeren we enkele overeenkomsten en  verschillen per vervoerwijze.

Bij de auto (als bestuurder) is er per inwoner ten eerste sprake van een (lichte) daling van het aantal  
verplaatsingen in alle stadsgewesten, behalve onder inwoners van hoogstedelijk Rotterdam. Ten tweede 
observeren we over het algemeen een daling van het aandeel auto als bestuurder in de modal split in alle 
stadsgewesten. Amsterdam vormt hierop een uitzondering. Hier nam voor verplaatsingen over lange 
afstanden (>7 kilometer) in laag- en hoogstedelijk gebied het aandeel auto als bestuurder toe. De daling 
van het auto gebruik (als bestuurder) per inwoner in Amsterdam lijkt zich, vergeleken bij de andere stads-
gewesten, meer te hebben gemanifesteerd op verplaatsingen over middellange- en korte afstanden dan 
op verplaatsingen over lange afstanden.

Het treingebruik per inwoner van zowel hoogstedelijk als laagstedelijk gebied is, gemeten in aantal  
verplaatsingen, duidelijk toegenomen in het stadsgewest Rotterdam. Het treingebruik per inwoner in  
het stadsgewest Amsterdam is tussen 2005 en 2015 vrijwel niet en dat in Utrecht is beperkt veranderd.19 
In Den Haag geldt de stijging alleen voor inwoners van laagstedelijk gebied. Bij de modal split is voor 
verplaatsingen over meer dan 7 kilometer het aandeel trein overal (alle stadsgewesten, zowel hoog- als 
laagstedelijk) toegenomen met 1 tot 2 procentpunten. Dit is fors gezien het aandeel trein in 2005.  
Bij verplaatsingen over kortere afstanden speelt de trein, logischerwijs, geen rol van betekenis.

Het algemene beeld voor bus, tram en metro is dat het aantal verplaatsingen en het aantal kilometer per 
inwoner in de stadsgewesten (hoogstedelijk en laagstedelijk) is gedaald; dit geldt over het algemeen ook 
voor het aandeel van deze vervoerwijze in de modal split. De uitzondering hierop is laagstedelijk Utrecht, 
gemeten in aantal verplaatsingen. De verplaatsingsafstand met bus, tram en metro is overal afgenomen.

19 Wel was het niveau van treingebruik van inwoners van Amsterdam en Utrecht in 2005 hoger dan dat van inwoners van 
Rotterdam.
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Opvallend is dat in alle stadsgewesten inwoners van de hoogstedelijke gebieden meer en inwoners van de 
laagstedelijke gebieden minder verplaatsingen per fiets zijn gaan maken.20 Het aandeel fiets in de modal 
split is in alle stadsgewesten toegenomen, met uitzondering van laagstedelijk Utrecht op de korte afstand 
(0-1 kilometer). De toename is het sterkst bij verplaatsingen over de middellange afstanden (1-7 kilometer).

De ontwikkeling van het aantal loopverplaatsingen per inwoner per jaar lijkt sterk op die van het fietsen. 
Het lopen per inwoner is toegenomen in de meeste hoogstedelijke gebieden en (licht) afgenomen in de 
laagstedelijke gebieden. Den Haag is hierop weer de uitzondering. Hier zijn inwoners van de hoogstede-
lijke gebieden juist minder gaan lopen en die in de laagstedelijke gebieden meer. Wel is het aandeel lopen 
in de modal split overal toegenomen. Opvallend is dat dit vooral is gebeurd op de middellange afstanden 
(1-7 kilometer) en veel minder op de korte, typische loopafstanden van 0-1 kilometer. Deze ontwikkeling 
is ook zichtbaar op het nationale schaalniveau.

Samenvattend zijn er tussen de verschillende stadsgewesten veel parallellen te trekken als het gaat om 
de ontwikkeling van het gebruik van de verschillende vervoerwijzen per inwoner. Bij het niveau van gebruik 
van de  verschillende vervoerwijzen bestaan er echter nog steeds (soms aanzienlijke) verschillen tussen de 
 stadsgewesten en tussen de hoog- en laagstedelijke gebieden binnen de individuele stadsgewesten. 

 7.3 Ontwikkeling mobiliteit en opgaven van het ministerie van IenW

Afgaande op de ontwikkeling van de modal split is onder de inwoners van de vier onderzochte stads gewesten 
een verschuiving gaande naar meer duurzame vervoerwijzen: over het algemeen nam het aandeel auto (zowel 
bestuurder als passagier) af terwijl de aandelen trein, fiets en lopen toenamen. De verschuiving geldt met 
name voor verplaatsingen van 1 tot en met 7 kilometer en is iets sterker in hoogstedelijke gebieden dan in 
laag stedelijke gebieden. Hierbij moet worden opgemerkt dat het op jaarbasis gemaakte aantal kilometer  
als autobestuurder per inwoner in de hoogstedelijke gebieden van de stadsgewesten  ongeveer gelijk is  
gebleven.21 De ontwikkeling van de stedelijke mobiliteit per inwoner voor 2005-2015 komt overeen met de 
ontwikkeling die de lokale overheden van de vier grote steden voor ogen hebben voor de nabije toekomst.22 
Met een beleid gericht op het ontmoedigen van het autogebruik en het stimuleren van trein en fiets willen  
de steden de in het verleden al ingezette beweging naar het gebruik van meer duurzame en actieve vervoer-
wijzen dus versterken.

Op het schaalniveau van heel Nederland zien we voor zowel hoogstedelijke als laagstedelijke gebieden 
dezelfde bewegingen als op het niveau van de stadsgewesten.23 Voor niet-stedelijk Nederland is het echter 
een ander verhaal. Inwoners van niet-stedelijk Nederland zijn als autobestuurder juist meer kilometers 
gaan afleggen, waardoor het aandeel auto als bestuurder in de modal split in deze gebieden is  toegenomen. 

20 De ontwikkeling in aantal kilometer lijkt hier sterk op, maar is minder uitgesproken.
21 Omdat het aantal autoverplaatsingen van inwoners van de hoogstedelijke gebieden in de meeste stadsgewesten is 

gedaald, kunnen we concluderen dat de gemiddelde verplaatsingsafstand van deze groep is toegenomen. Het is daarom 
mogelijk dat de extra kilometers van die autoverplaatsingen neerslaan buiten hoogstedelijk gebied.

22 Merk op dat dit beleid geen verklaring kan zijn voor de ontwikkeling van de mobiliteit. Deze ontwikkeling is immers 
gebaseerd op de periode 2005-2015 terwijl het beschreven beleid van toepassing is op de periode erna.

23 Deze modal shift is een gemiddelde verschuiving. Het is mogelijk dat In specifieke gebieden of steden er geen sprake is van 
een verschuiving richting meer duurzame vervoerwijzen of zelfs een verschuiving richting minder duurzame vervoerwijzen.
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Summary

In the Netherlands’ urbanised areas, mobility – as expressed in number of trips and distance travelled 
(kilometres) per inhabitant per year – remained unchanged from 2005 to 2015. In the Netherlands’ 
suburban areas, mobility per inhabitant decreased. In nonurban areas, the number of trips per 
inhabitant per year decreased, while the distance travelled per inhabitant remained approximately 
the same, indicating that the average trip distance increased in those areas. Additionally, among 
residents of urban and suburban areas a modal shift towards more sustainable transport modes is 
occurring: the modal share for cars (as both driver and passenger) decreased, while the shares for 
trains, bicycles and walking increased. This shift is stronger for trips over distances from 1 up to and 
including 7 kilometer than for trips over shorter and longer distances and also stronger in urban 
areas than in suburban areas. Among residents of nonurban areas the modal share for cars (drivers) 
increased, where the distances travelled as car driver also increased. 

Objective and research question
The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) and (large urban) municipalities are 
working to improve the quality of life, safety and accessibility of the Netherlands and Dutch cities. The 
development of mobility use plays a key role in that endeavour. Governments want to know the extent to 
which mobility’s development contributes to these objectives, as the acquired knowledge can then be 
used to adjust policy and spend mobility and infrastructure funding differently, for example. This research 
study’s main question is: How did the mobility of people residing in the Netherlands’ urbanised areas 
develop from 2005 to 2015? This question cannot be answered in one sentence, however, because a wide 
range of developments have occurred. One reader might highlight a different development than another 
reader. This research therefore also aims to make it possible to identify the various developments in the 
field of mobility in the Netherlands’ urbanised areas.

In this study, the KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis analysed how mobility has 
developed on two spatial scales, for three gradations of urbanity, and for seven transport modes. In 
addition to the national level (the entire Netherlands), we studied how mobility developed on the level 
of city districts for the Netherlands’ four largest cities (the G4): Amsterdam, Rotterdam, Utrecht and 
The Hague. The gradations of urbanity are: urbanised (the centres of large and medium-sized cities), 
suburban (the areas and suburbs around large and medium-sized cities), and non-urban (everywhere 
situated outside of the Randstad and the areas and suburbs around large and medium-sized cities). 
The seven modes of transport are: car as driver, car as passenger, train, Bus/Tram/Metro (BTM), bicycle, 
walking and ‘other’. Mobility is expressed as the number of trips and the distance (number of kilometres) 
travelled per person per year. Therefore, this study does not tell us anything about the development of 
the total number of trips and kilometres in the Netherlands’ urbanised areas. Those totals have increased 
(KiM, 2018). An important factor behind this is population growth.

Mobility on the national level remained the same in urban areas and decreased in 
suburban areas
On the national level, total mobility (all transport modes) – as expressed in terms of both number of trips 
and number of kilometres per inhabitant – remained largely the same for residents of urban areas. Total 
mobility per person in suburban areas decreased, for both the number of trips and number of kilometres. 
In non-urban areas, total mobility as measured in number of trips decreased, while total mobility as 
measured in number of kilometres remained approximately the same, thereby indicating an increase in  
the average trip distance.
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Modal shift to more sustainable transport modes in urban and suburban areas
Additionally, from 2005 to 2015 a modal shift towards more sustainable transport modes was discernible 
for residents of urban and suburban areas: the modal share for cars decreased, while the shares for trains, 
bicycles and walking increased. The shift mostly applies to trips over distances from 1 up to and including 
7 kilometers. In addition, the shift is somewhat stronger in the urban areas than in the suburban areas.  
It must be noted that although the annual number of trips by car (as a driver) per inhabitant of the 
Netherlands’ urban areas decreased, the annual distance they travelled remained unchanged during  
this period.

City districts of the four largest cities: slightly stronger modal shift in urban areas than in 
suburban areas 
There are no non-urban areas on the level of city districts. As is occurring on the national level, residents 
of urban and suburban areas are transitioning toward more sustainable transport modes. Here, too,  
it is important for us to note that generally the shift mostly applies to trips over distances from 1 up to 
and including 7 kilometer and is a bit stronger in urban areas than in suburban areas.

Policy for urban areas aligns with established initiative
The development of the aforementioned city districts towards more sustainable transport modes 
occurring from 2005 to 2015 is aligned with what the G4 local authorities want in terms of how 
mobility must develop in their cities in the near future. Backed by local policies aimed at discouraging 
car use and encouraging use of trains and ‘active modes’, efforts are currently focused on bolstering  
an a development which already started in the past.
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Disclaimer
De in dit onderzoeksrapport gepresenteerde procentuele toenames en afnames van de mobiliteit zijn 
geen harde getallen maar gebaseerd op trendschattingen. Tevens attenderen we de lezer van dit 
onderzoeksrapport op het feit dat we, als gevolg van de gebruikte methode beperkt inzicht hebben in de 
nauwkeurigheid van de modeluitkomsten over de ontwikkeling van de mobiliteit. Zie Bijlage A voor een 
uitleg hierover. We laten het aan de lezer van dit onderzoeksrapport om te bepalen of de resultaten 
bruikbaar zijn voor hun specifieke gebruiksdoel.
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Bijlage A: Nauwkeurigheid 
schattingen ontwikkeling 
mobiliteit

De schattingen van de ontwikkeling van de mobiliteit tussen 2005 en 2015 zijn tot stand gekomen door 
middel van sparse functional principal component analysis. Het voordeel van deze methode is dat ze bij 
het schatten van de ontwikkeling van de mobiliteit goed om kan gaan met 1) korte termijn ruis in de 
(MON en OViN) data en 2) het beperkte aantal observaties wat beschikbaar is voor enkele ontwikkelingen. 
De geschatte resultaten zijn daardoor een betere benadering van de werkelijkheid dan wanneer een 
andere methode zou zijn gebruikt. Het nadeel van de gebruikte methode is dat het bepalen van de  
standaardfouten van de modelschattingen, die aangeven hoe betrouwbaar de schattingen zijn, zeer 
moeilijk is. De reden hiervoor is dat de methodiek toegepast wordt op getransformeerde aandelen,  
zoals uitgelegd in Hoofdstuk 4. Van deze aandelen is op zich een betrouwbaarheidsmaat beschikbaar, 
maar terugtransformatie naar ongetransformeerde aandelen (die vermenigvuldigd worden met de KiM-
trends) is op basis van deze informatie niet mogelijk. Zelfs als dit wel mogelijk zou zijn, dan laat de aard 
van deze betrouwbaarheidsinformatie het niet toe om te kwantificeren hoe de onzekerheden van de 
trendgegevens van de kleine groepen (leeftijd, motief, vervoerwijze, ruimtelijke eenheid, stedelijkheids-
klasse) doorwerken bij aggregatie over groepen (bijvoorbeeld naar een aggregaat voor vervoerwijze,  
een gewest een stedelijkheidsklasse).

Informatie over de betrouwbaarheid van de resultaten is echter wel gewenst, om te kunnen vaststellen in 
hoeverre de resultaten, toch op toeval kunnen berusten. Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid 
van de resultaten heeft het KiM daarom óók trendschattingen gemaakt met een simpelere, en daardoor 
minder precieze methode. Daarbij heeft het KiM gebruik gemaakt van robuuste regressieanalyses voor 
de verschillende combinaties van stadsgewest, mate van stedelijkheid, en vervoerwijze. Deze methode 
levert minder nauwkeurige schatters op, maar de nauwkeurigheidsmarges zijn wel te bepalen. Hierbij is 
gecorrigeerd voor de methodebreuk tussen MON en OViN in 2010. Bij deze regressies zijn, met een 
betrouwbaarheidspercentage van 90% de nauwkeurigheidsmarges bepaald. De redenering is dat we met 
de uitkomsten van de robuuste regressieanalyses een beeld krijgen van de minimale nauwkeurigheid van 
de schattingen. De met deze methode benaderde nauwkeurigheid is dus een conservatieve. Met sparse 
functional principal component analysis zijn de marges kleiner, maar in welke mate dat het geval is,  
is niet bekend. 

Het beeld van de nauwkeurigheid van de resultaten wat door middel van de robuuste regressie is 
 verkregen laat in grote lijnen het volgende zien:
• De schattingen van de ontwikkeling van de mobiliteit op nationaal schaalniveau laat kleinere 

 marges zien dan die op het ruimtelijke schaalniveau van de stadsgewesten.
• Dat geldt ook voor de schattingen voor hoogstedelijk gebied ten opzichte van laagstedelijk gebied. 

De schattingen voor de vervoerwijzen auto (als bestuurder), fietsen en lopen hebben over het 
algemeen kleinere marges en zijn dus nauwkeuriger dan de andere vervoerwijzen.

Gezien bovenstaande moeten sommige resultaten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
De resultaten van de robuuste regressieanalyses kunnen op verzoek worden geleverd.
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Bijlage B: Modal split in 
Nederland in 2005 

 Figuur B.1 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 0-1 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur B.2 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 1-7 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur B.3 Modal split in procenten voor verplaatsingen over >7 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur B.4 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 0-1 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur B.5 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 1-7 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur B.6 Modal split in procenten voor verplaatsingen over >7 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur B.7 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 0-1 kilometer in 2005, niet-stedelijk.
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 Figuur B.8 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 1-7 kilometer in 2005, niet-stedelijk.
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 Figuur B.9 Modal split in procenten voor verplaatsingen over >7 kilometer in 2005, niet-stedelijk.
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Bijlage C: Mobiliteit 
in Nederlandse 
stadsgewesten in 2005 

 Figuur C.1 Aantal verplaatsingen per inwoner per jaar naar vervoerwijze in 2005 in stadsgewest Amsterdam.
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 Figuur C.2 Aantal kilometer per inwoner per jaar naar vervoerwijze in 2005 in stadsgewest Amsterdam. 
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 Figuur C.3 Aantal verplaatsingen per inwoner per jaar naar vervoerwijze in 2005 in stadsgewest Utrecht.
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 Figuur C.4 Aantal kilometer per inwoner per jaar naar vervoerwijze in 2005 in stadsgewest Utrecht. 
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 Figuur C.5 Aantal verplaatsingen per inwoner per jaar naar vervoerwijze in 2005 in stadsgewest Den Haag.
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 Figuur C.6 Aantal kilometer per inwoner per jaar naar vervoerwijze in 2005 in stadsgewest Den Haag. 
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 Figuur C.7 Aantal verplaatsingen per inwoner per jaar naar vervoerwijze in 2005 in stadsgewest Rotterdam.
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 Figuur C.8 Aantal kilometer per inwoner per jaar naar vervoerwijze in 2005 in stadsgewest Rotterdam. 
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Bijlage D: Modal split 
in Nederlandse 
stadsgewesten in 2005

Amsterdam

 Figuur D.1 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 0-1 kilometer in 2005, hoogstedelijk.

1%

6%

58%

26%

7%2%

AutoB

AutoP

Trein

BTM

Fiets

Lopen

Overig

 Figuur D.2 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 1-7 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur D.3 Modal split in procenten voor verplaatsingen over >7 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur D.4 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 0-1 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur D.5 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 1-7 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur D.6 Modal split in procenten voor verplaatsingen over >7 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur D.7 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 0-1 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur D.8 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 1-7 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur D.9 Modal split in procenten voor verplaatsingen over >7 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur D.10 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 0-1 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur D.11 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 1-7 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur D.12 Modal split in procenten voor verplaatsingen over >7 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur D.13 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 0-1 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur D.14 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 1-7 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur D.15 Modal split in procenten voor verplaatsingen over >7 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur D.16 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 0-1 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur D.17 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 1-7 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur D.18 Modal split in procenten voor verplaatsingen over >7 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur D.19 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 0-1 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur D.20 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 1-7 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur D.21 Modal split in procenten voor verplaatsingen over >7 kilometer in 2005, hoogstedelijk.
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 Figuur D.22 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 0-1 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur D.23 Modal split in procenten voor verplaatsingen over 1-7 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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 Figuur D.24 Modal split in procenten voor verplaatsingen over >7 kilometer in 2005, laagstedelijk.
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