
VU Research Portal

Opportunities to stimulate active transport

Scheepers, C.E.

2016

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Scheepers, C. E. (2016). Opportunities to stimulate active transport. [PhD-Thesis - Research and graduation
internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/02b815c6-12ee-4ff1-90f2-2b73b10e075f




 Samenvatting





Samenvatting | 237

Hoe oud we ook zijn en welke activiteiten we ook ondernemen, transport en mobiliteit spelen een 

belangrijke rol in ons dagelijks leven. In Nederland zijn ongeveer 70% van alle gemaakte ritten 

korter dan 7,5 km. In de laatste decennia richtte beleid met betrekking tot ruimtelijke ordening 

en transport zich vooral op de auto. Hierdoor is het stadsleven drastisch veranderd, zijn vervuiling 

en luchtverontreiniging toegenomen, en is lopen en het gebruik van de fiets als vervoermiddel 

(actief transport) afgenomen. In 2015 staan steden voor nieuwe uitdagingen. Het realiseren van 

levendige, veilige, duurzame en gezonde steden (“gezonde verstedelijking”) krijgt steeds meer 

aandacht. De huidige dominantie van een inactieve, auto-georiënteerde leefstijl is namelijk een 

directe bedreiging van de publieke gezondheid.

Het stimuleren van actief transport is niet alleen van invloed op het beweeggedrag, maar heeft 

ook positieve gezondheidseffecten als gevolg van een afname in luchtverontreiniging, broeikas-

gassen en het geluidsniveau. Het effect op verkeersveiligheid is minder eenduidig: sommigen 

spreken van een verbetering, terwijl anderen aangeven dat het effect van actief transport op ver-

keersveiligheid afhankelijk is van leeftijd en geslacht. Aangezien actief transport via verschillende 

wegen van invloed is op gezondheid, is het van toegevoegde waarde om deze verschillende 

uitkomsten samen te brengen tot een allesomvattende gezondheidsmaat die de geaggregeerde 

invloed op gezondheid samenvat met behulp van een Health Impact Assessment (HIA). Het 

belangrijkste nadeel van deze HIA’s is, buiten het feit dat het theoretische opgaven zijn, dat veel 

van de informatie die nodig is niet beschikbaar of onbekend is. Dit resulteert in een groot aantal 

aannames en onzekerheden. Daarom is meer gedetailleerde informatie nodig om te kunnen 

bepalen of de gemaakte aannames in de HIA’s een correcte weergave van de werkelijkheid zijn en 

daaraan gerelateerd of de gepresenteerde gezondheidseffecten een betrouwbare voorspelling 

zijn van de uitkomst van een interventie. Het beschikken over de correcte informatie resulteert in 

HIA’s waarvan de uitkomsten overeenkomen met de huidige praktijksituatie en beleidsdocumen-

ten die beslissen waar geld het meest doeltreffend in geïnvesteerd kan worden om de publieke 

gezondheid te stimuleren.

Het doel van dit proefschrift was tweeledig:

I. Het onderzoeken van de haalbaarheid van beleidsmaatregelen en/of interventies met als 

doel het stimuleren van een verplaatsing van korte autoritten met actief transport.

II. Het leveren van diepgaande informatie over de karakteristieken van korte autoritten en ritten 

gemaakt door middel van actief transport die van invloed zijn op de vervoermiddelkeuze.

Het onderzoek in dit proefschrift werd uitgevoerd als onderdeel van het  ‘ActiVE traNsport in Urban 

Environments’ project. In dit project ligt de focus op nationaal representatieve data van Nederland. 

Hierbij is gebruik gemaakt van een geïntegreerde aanpak welke de volgende domeinen omvat: 
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gezondheid, luchtverontreiniging, geluidsniveaus, stedelijke inrichting en verkeersveiligheid. Er 

is daarnaast een combinatie van zowel kwalitatieve (focusgroepen, beleidsanalyse) en kwantita-

tieve methoden (systematisch literatuuronderzoek, vragenlijst onderzoek en (secundaire) data 

analyse) gebruikt. In dit proefschrift richten we ons specifiek op personen van 18 jaar of ouder, 

aangezien in Nederland personen onder deze leeftijd geen rijbewijs kunnen hebben en daarmee 

dan ook niet tot de primaire doelgroep behoren voor interventies met als doel een verplaatsing 

van korte autoritten met actief transport. Het is belangrijk dat de afstand van dergelijke autoritten 

niet groter is dan aannemelijk is in termen van loop- of fietsafstand. Daarom hebben we ervoor 

gekozen om korte autoritten te definiëren als ritten t/m 7,5 km waarbij we zowel lopen als fietsen 

als een alternatief voor deze autoritten beschouwen.

Doel 1: Onderzoeken van de haalbaarheid van beleidsmaatregelen en/of interventies 
met als doel het stimuleren van het vervangen van korte autoritten door actief 
transport.

In dit deel van het onderzoek hebben we gekeken naar beleidsmaatregelen die specifiek in Ne-

derland zijn ingevoerd. Ondanks het hoge aandeel fietsgebruik in Nederland lieten onze analyses 

zien dat het nationale transportbeleid niet ingaat op fietsen en gezondheid (beleid gericht op het 

voorkomen van ongelukken daargelaten) en noch een formeel transport beleidsdoel was noch 

een overweging bij het formuleren van transportbeleid (Hoofdstuk 3). Daarnaast hebben we een 

systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd waarbij we vier verschillende typen interventies 

hebben gevonden: interventies bij de werkgever, architecturale en stedelijke veranderingen, fiets 

leensystemen, en interventies gericht op de hele populatie. Vrijwel alle studies (16 van de 19) 

lieten resultaten in een positieve richting zien, wat duidt op een succesvolle implementatie van 

de interventies. Echter, was de methodologische kwaliteit van deze studies over het algemeen 

(erg) slecht wat een belemmering is om sterke conclusies te trekken wat betreft de effectiviteit 

van dergelijke maatregelen (Hoofdstuk 2). Wanneer we meer gedetailleerd kijken naar de instru-

menten die gebruikt zijn in de interventies uit ons literatuuronderzoek, zien we dat meer dan de 

helft van de interventies gebruik maakt van een combinatie van verschillende instrumenten. Dit 

brengt ons tot de vraag welk specifieke instrument verantwoordelijk is voor de geobserveerde 

gedragsverandering. 

Doel 2: Leveren van diepgaande informatie over de karakteristieken van korte 
autoritten en ritten gemaakt door middel van actief transport die van invloed zijn op 
de vervoermiddelkeuze.

Op basis van secundaire data analyse op data van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 

vonden we dat geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en woonmilieutypologie belangrijke factoren 

zijn om mee te nemen bij het ontwikkelen van een interventie. Daarnaast vonden we een as-

sociatie tussen ritdoel en vervoermiddelkeuze (Hoofdstuk 4). Meer specifiek dient er aandacht 
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besteed te worden aan de groepen die weinig gebruik maken van actief transport, namelijk a) 

mannen die korte ritten maken voor het halen/brengen van personen, b) vrouwen die korte ritten 

maken naar sportfaciliteiten, c) personen tussen de 25 en 44 jaar oud, d) laag -en middelhoog 

opgeleide personen, en e) personen die in landelijke en stedelijk-groene gebieden wonen. 

In de praktijk is vervoermiddelkeuze voor de ene rit vaak gekoppeld aan die van een andere 

rit (gecombineerde ritdoelen). Op basis van de data verkregen door middel van de vragenlijst 

speciaal ontwikkeld voor het AVENUE project vonden we dat ongeacht het primaire ritdoel, het 

waarschijnlijker is dat ritten met de auto gemaakt worden wanneer ritten gecombineerd worden 

met ritten voor woon-werkverkeer, andere winkelactiviteiten, op bezoek gaan bij privé contacten 

of medische verzorging (Hoofdstuk 5). Daarnaast vonden we dat de individuele perceptie van 

de omgeving van belang is. We zagen dat, ongeacht de objectieve bereikbaarheid, subjectieve 

bereikbaarheid sterk geassocieerd was met vervoermiddelkeuze (Hoofdstuk 6). Dit gold ook 

voor de perceptie van de route karakteristieken van ritten naar sportfaciliteiten (Hoofdstuk 7). 

Daarnaast vonden we dat het ritdoel van invloed is op hoe iemand de route naar een specifieke 

bestemming beleeft (Hoofdstuk 8).

De hypothese dat personen die vooral gebruik maken van actief transport zich gezonder voelen 

en zijn dan de personen die vooral gebruik maken van de auto werd bevestigd voor ervaren 

gezondheid en het hebben van een gezond lichaamsgewicht. Echter vonden we geen associatie 

tussen vervoermiddelkeuze en ervaren psychische gezondheid (Hoofdstuk 9).

Daarnaast vonden we dat vervoermiddelkeuze en keuze van de route sterk beïnvloed werden 

door gewoonten. Echter waren de respondenten goed in staat hun vervoermiddelkeuze te 

rationaliseren en te rechtvaardigheden wanneer zij geconfronteerd werden met hun gewoonte-

gedrag. We verwachten dan ook dat het doorbreken van deze dagelijkse routines een uitdaging 

is (Hoofdstuk 8).

Implicaties voor toekomstig beleid, de praktijk en onderzoek

Dit proefschrift verschaft ons vier kernboodschappen (Hoofdstuk 10):

Actief transport heeft niet alleen een grote potentie met betrekking tot het verbeteren van de publieke 

gezondheid maar het draagt ook bij aan beleidsdoelen van andere domeinen zoals verkeersveiligheid, 

luchtverontreiniging, bereikbaarheid, etc. 

Recent krijgt “gezonde verstedelijking” steeds meer aandacht. Hieronder behoort onder andere 

het besef dat de buurt op een dusdanige manier ingericht kan worden dat het gezond gedrag 

stimuleert. Ondanks dat dit thema steeds vaker te vinden is op beleidsagenda’s en er verschil-
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lende pilot projecten worden ontwikkeld en geïmplementeerd, mist vaak de (wetenschappelijke) 

evaluatie. Er is dan ook een dringende behoefte om in actie te komen en om nieuwe stedelijke 

coalities op te richten evenals bestaande coalities uit te breiden om een gezonde leefomgeving 

te creëren welke als voorwaarde geld voor een actieve leefstijl als gewoonte. Hierbij is een 

nauwe samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers en stedelijk ontwikkelaars van groot 

belang. In Hoofdstuk 3 lieten wij zien dat geen enkele van de onderzochte beleidsmaatregelen 

ontwikkeld was met het doel het stimuleren van de gezondheid. Aangezien veel van het beleid 

en keuzes met betrekking tot de bebouwde omgeving buiten de gezondheidssector worden 

gemaakt (bijvoorbeeld in domeinen zoals stedelijke ontwikkeling en transport) is het van belang 

dat de gezondheidssector op zoek gaat effectieve manieren om samen te werken met diegenen 

die keuzes maken die van invloed zijn op de kwaliteit van het leven in de stad. 

Er zijn twee wegen om een verandering in vervoermiddelkeuze te stimuleren: contextueel/omgeving 

en individueel.

Dit proefschrift ondersteunt dat er twee verschillende wegen zijn die in acht moeten worden 

genomen wanneer je korte autoritten met actief transport wilt vervangen, namelijk: contextueel/

omgeving en individueel. Verschillende doelgroepen zijn gedefinieerd wat aangeeft dat er geen 

“one-size-fits-all” oplossing is. Er is juist een op maat aanpak nodig. Daarnaast lieten we in dit 

proefschrift zien dat subjectieve bereikbaarheid meer omvat dan alleen het verplaatsen van A 

naar B. We zagen dat, ongeacht van de objectieve bereikbaarheid, subjectieve bereikbaarheid 

sterk geassocieerd was met vervoermiddelkeuze. Dit benadrukt dat wanneer je het vervangen 

van korte autoritten door actief transport wil stimuleren je je niet alleen moet richten op de 

karakteristieken van de bebouwde omgeving (zoals de aanwezigheid van faciliteiten), maar ook 

op de individuele perceptie van deze omgeving. 

Vervoermiddelkeuze en route keuze zijn beide gewoontegedrag. Interventies gericht op het stimuleren 

van de verplaatsing van korte autoritten met fietsen en/of lopen moeten hier dan ook rekening mee 

houden.

Terwijl beleidsmaatregelen vaak gebaseerd zijn op de aanname dat personen rationele keuzes 

maken, laat onderzoek zien dat personen niet zo rationeel zijn als aangenomen. Het alleen ver-

strekken van informatie is niet genoeg om personen te stimuleren hun gedrag te veranderen, 

zeker aangezien we weten dat ze niet alle informatie verwerken wanneer ze een keuze maken. 

Als gevolg van het feit dat transportgedrag gewoontegedrag is, kan iemand er niet in slagen 

om nieuwe en betere alternatieven te ontdekken simpelweg omdat zijn/haar verwachtingen 

de oplettendheid voor dergelijke informatie doet afnemen. Deze vertekening vermindert dan 

ook de impact van informatie campagnes en helpt hiermee bestaande gedragspatronen te 
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handhaven. In Hoofdstuk 8 lieten we bijvoorbeeld zien dat omgevingsfactoren nauwelijks de 

vervoermiddelkeuze beïnvloedde ondanks dat het algemeen bekend is dat het autorijden nega-

tieve omgevingseffecten heeft.

Het is mogelijk dat een veel grotere groep geschikt is voor het vervangen van korte autoritten door 

fietsen en/of lopen dan de eerder genoemde 10-12,5%.

In Hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat veel van de geëvalueerde interventies niet specifiek 

keken naar de effecten op individueel niveau. Effectiviteit was dan ook vaak op populatie niveau 

gerapporteerd wat het onmogelijk maakte om te bepalen welke populatiegroepen hun gedrag 

veranderden en wat deze gedragsverandering heeft veroorzaakt (in dit geval het vervangen van 

korte autoritten door fietsen en/of lopen). Daarnaast lieten de resultaten van onze focusgroepen 

zien dat het ritdoel beïnvloedt hoe iemand de route ervaart. Wanneer iemand bijvoorbeeld 

dezelfde route pakt voor verschillende ritdoelen, zal hij/zij deze route verschillend ervaren als 

gevolg van het ritdoel. Dit maakt het ontwerpen en evalueren van interventies gericht op een 

verplaatsing van korte autoritten met fietsen en/of lopen dan ook een grote uitdaging. Het 

ontwikkelen van een interventie vergt namelijk niet alleen adequate kennis over factoren die 

een vervanging van korte autoritten door fietsen en/of lopen teweegbrengen (bijvoorbeeld om-

gevingsfactoren en individuele factoren). Het vergt ook inzicht in het aandeel van de populatie, 

en de samenstelling hiervan, dat bereid is om het transportgedrag te veranderen en onder welke 

omstandigheden. Daarom is er behoefte aan interventies op maat. In eerdere HIA’s werd een 

belangrijke aanname gedaan wat betreft het aandeel korte autoritten dat redelijkerwijs verwacht 

mag worden vervangbaar te zijn door actief transport (bereidheid om te veranderen). Echter 

weinig tot geen onderzoek is beschikbaar dat deze aannames kan bekrachtigen. In de eerdere 

HIA’s uitgevoerd in Nederland zijn de scenario’s van het vervangen van respectievelijk 10% en 

12,5% van de korte autoritten met de fiets doorgerekend. Wij vonden dat de helft van onze studie 

populatie gebruik maakt van meer dan één vervoersmiddel voor één of meerdere ritdoelen. Dit 

grote aandeel benadrukt het feit dat lopen en fietsen inderdaad alternatieve vervoersmiddelen 

zijn voor deze korte autoritten. Tevens laat het de omvang zien van de groep personen die al 

afwisselt tussen verschillende vervoersmiddelen. Het is dan ook mogelijk dat een veel grotere 

groep geschikt is voor het vervangen van korte autoritten door fietsen en/of lopen dan de eerder 

genoemde 10-12,5%.


