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Samenvatting (Summary in Dutch) 

Samenvatting (Nederlands) 

 

Wordt het reisgedrag van individuen beïnvloed door het weer? Recent onderzoek bestudeert 

de effecten van het weer op transport gerelateerde aspecten, van verkeersveiligheid tot aan de 

daadwerkelijke vraag naar transport. In Hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een overzicht 

gegeven van dit onderzoek. Deze dissertatie draagt bij aan een verdere ontwikkeling van de 

literatuur door het expliciet gebruik van individuele reizigersgegevens (micro-data) in 

combinatie met bestudering van een groter geografisch gebied, langere tijdsperioden en per 

uur gemeten weersomstandigheden. Verder worden in deze dissertatie enige methodologische 

verbeteringen aangereikt. De belangrijkste bijdrage van dit proefschrift is het kwantificeren 

van het effect van weersinvloeden op het reisgedrag. Aan de hand van deze kwantitatieve 

analyse wordt beleidsadvies opgesteld om mogelijke invloeden van klimaatsverandering op 

het reisgedrag te ondervangen. 

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek laten zien dat het weer een meetbare 

invloed heeft op reisgedrag; hierbij is temperatuur de meest belangrijke variabele, gevolgd 

door neerslag en wind. Fietsen is als transportmiddel het meest gevoelig voor 

weersomstandigheden. Hogere temperaturen leiden tot een verschuiving van het gebruik van 

de auto en het openbaar vervoer naar de fiets. De vraag naar openbaar vervoer neemt voor de 

meeste maar niet alle bestemmingen af als de temperatuur daalt. Hogere temperaturen, 

neerslag en sneeuw vormen een mogelijk risico voor verkeersveiligheid.  

Deze dissertatie omvat uit drie delen. Deel I bestaat uit de Hoofdstukken 2, 3 en 4. 

Deze hoofdstukken richten zich vooral op de rol van het weer in de keuze van 

transportmiddel en bestemming. Deel II bestaat uit de Hoofdstukken 5 en 6. In dit deel wordt 

de relatie tussen weer en de reistijd van woon-werkverkeer geanalyseerd. Tenslotte wordt in 

Deel III (Hoofdstuk 7) het effect van weersomstandigheden op verkeersveiligheid 

onderzocht. Een samenvatting van de delen I, II en III wordt gegeven in Sectie 8.2, 8.3 en 

8.4. Sectie 8.5 geeft vervolgens beleidsimplicaties weer voortkomend uit de resultaten van dit 

proefschrift. In Sectie 8.6 worden enkele suggesties gegeven voor toekomstig onderzoek. 

 

Samenvatting Deel I 

 

Deel I bestaat uit drie empirische studies, elk van deze drie studies is gebaseerd op enquêtes 

betreffende reisgedrag en weerrapportages van het KNMI over de jaren 1996 tot en met 2005. 

In Hoofdstuk 2 onderzoeken we de effecten van het weer op de keuze om naar het strand te 

gaan en de daarbij gekozen manier van reizen voor Nederlandse reizigers in de periode 1996 

tot en met 2005. In dit hoofdstuk bestuderen we alle niet-zakelijke verplaatsingen in de 

zomerperiodes. We analyseren in een discreet keuze analyse model het gecombineerde effect 
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van drie keuzes: de bestemmings-, afstands- en transportmiddelkeuze. In het model zijn ook 

de lokale en per uur gemeten weersomstandigheden opgenomen. De resultaten geven aan dat 

het weer een grote invloed heeft op de bestemmings- en transportmiddelkeuze. Wind en 

neerslag hebben een negatief effect op strandbezoek en hogere temperaturen bevorderen juist 

strandbezoek.  

Hoofdstuk 3 bestudeert de invloed van het weer op de vraag naar verplaatsingen door 

te kijken naar de verschillende doelen per trip en de gebruikte transportmiddelen. In dit 

hoofdstuk maken we gebruik van de OVG/MON enquêtes van 1996 tot en met 2005. We 

definiëren gewogen gemiddelde weersomstandigheden per dag waarbij de uurlijks gemeten 

weersomstandigheden worden gewogen met het aantal tijdens dat specifieke uur. Twee 

maatstaven worden gebruikt om de individuele vraag naar verplaatsingen te meten: dagelijks 

aantal verplaatsingen per persoon en dagelijks afgelegde afstand per persoon. We schatten 

count modellen om het effect van verschillende weersomstandigheden op de vraag naar 

verplaatsingen te meten. We concluderen dat de vraag naar verplaatsingen niet sterk wordt 

beïnvloed door de weersomstandigheden. Harde wind, extreem hoge temperaturen en meer 

neerslag doet de vraag naar verplaatsingen afnemen.   

We kijken ook naar de rol van het weer op de keuze tussen verschillende 

transportmiddelen om op de plaats van bestemming te komen. Het fietsgebruik is het meesrt 

gevoelig voor weersomstandigheden, gevolgd door openbaar vervoer. De resultaten geven 

aan dat er een sterke substitutie tussen transportmiddelen plaatsvindt bij extreme 

temperaturen. In het geval van extreem hoge temperaturen (hoger dan 25
o
 C) vermindert de 

totale vraag naar verplaatsingen met ongeveer 5 procent vergeleken met temperaturen tussen 

de 0
o 

C en 10
o
 C. De hoeveelheid verplaatsingen per openbaar vervoer, per auto of lopend 

daalt bij deze temperaturen respectievelijk met 20, 15 en 10 procent. Dit is in tegenstelling tot 

het gebruik van de fiets, dat stijgt bij extreem hoge temperaturen met ongeveer 22 procent. 

Met andere woorden, er treedt een verschuiving op in het gebruik van transportmiddelen bij 

extreem hoge temperaturen; van auto, openbaar vervoer en lopen naar fietsen. Op een 

vergelijkbare manier leidt neerslag tot een verschuiving van fietsen naar het openbaar vervoer 

en de auto. De resultaten laten verder zien dat de vraag naar recreatieve verplaatsingen het 

meest gevoelig is voor weersomstandigheden, gevolgd door de vraag naar verplaatsingen 

voor het bezoeken van familie en vrienden. De hoeveelheid woon-werk verplaatsingen wordt 

niet beïnvloed door weersomstandigheden.   

De keuze van het transportmiddel is een belangrijke keuze binnen het individuele 

reisgedrag. Hoofdstuk 4 bestudeert het effect van weer op de keuze van het transportmiddel. 

We gebruiken wederom de OVG/MON enquêtes over de jaren 1996 tot en met 2005. We 

schatten verschillende multinomiale logit modellen voor elk reismotief en een gecombineerd 

model voor alle reismotieven samen. Het aantal verplaatsingen en de weersomstandigheden 

zijn gemeten per uur. Met behulp van de resultaten concluderen we dat de keuze van het 
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transportmiddel sterk wordt beïnvloed door weersomstandigheden. De mate waarin het weer 

de keuze van het transportmiddel beinvloedt, hangt af van het doel van de verplaatsing. Harde 

wind verkleint de kans dat de fiets wordt gekozen en neerslag verkleint deze kans ook, maar 

vergroot de kans dat men de auto kiest. Met lagere temperaturen verkiest men de auto en het 

openbaar vervoer boven de fiets, en met hogere temperaturen kiest men eerder om te gaan 

fietsen of lopen. De mate waarin mensen schakelen tussen het gebruik van de fiets en de auto 

bij varierende temperaturen hangt af van het doel van de verplaatsing.  

 Bij het vergelijken van de resultaten uit Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 blijkt dat 

ondanks het gebruik van een verschillende methodologie voor de verschillende 

onderzoeksvragen, de resultaten uit beide hoofdstukken vergelijkbaar zijn. 

 

Samenvatting Deel II 

 

In Deel II wordt woon-werkverkeer geanalyseerd gegeven de afstand, en dus de snelheid. 

Hoofdstuk 5 gebruikt data over woon-werkverkeer uit 1996. We concentreren onze analyse 

op woon-werkverkeer vanwege twee specifieke redenen. Ten eerste, de vraag naar woon-

werkverkeer wordt nauwelijks beïnvloed door weersomstandigheden (zie Deel I). Ten 

tweede, de meeste individuen maken twee woon-werkverkeer verplaatsingen per dag. Dit 

laatste stelt ons dus in staat om een paneldataset te construeren en via de bijbehorende 

methoden te controleren voor niet-geobserveerde heterogeniteit. De individuele fixed effects 

resultaten laten zien dat enkel sneeuw  leidt tot een gereduceerde snelheid in de verplaatsing 

(rond 7 procent). Aangezien sneeuwval niet vaak voorkomt in Nederland is het 

welvaartsverlies beperkt. Een ander interessant resultaat is dat de reductie in snelheid in de 

ochtend- en avondspits op drukke routes ongeveer 7 procent is. Het bijbehorende 

welvaartsverlies veroorzaakt door de toename in reistijd is ongeveer €0.23 per woon-werk 

verplaatsing. Dit welvaartseffect wordt versterkt door neerslag. Neerslag heeft een sterk 

negatief effect op de gemiddelde snelheid, vooral in de avondspits op drukke routes. Het 

welvaartseffect van neerslag ligt tussen de 9 en 12 procent van de totale kosten van woon-

werkverkeer en is geschat op minimaal €0.50 per woon-werkverkeer verplaatsing.  

Hoofdstuk 6 analyseert verplaatsingen voor woon-werkverkeer middels het openbaar 

vervoer, gebruikmakend van dezelfde econometrische modellen als in hoofdstuk 5. De 

nadruk ligt in dit hoofdstuk op de rol van openbaar vervoer als schakel in de keten van een 

geïntegreerd vervoerssysteem. We gebruiken hiervoor de MON datasets voor de jaren 2004 

en 2005; deze dataset verschaft informatie over de verplaatsingen voor woon-werkverkeer 

per bus tram, metro en trein. Uit de resultaten blijkt dat windkracht een klein maar significant 

effect heeft op de gemiddelde snelheid van bus, tram en metro per verplaatsing. Sneeuw heeft 

een substantieel negatief effect op de gemiddelde snelheid van al het openbaar vervoer. Het 

welvaartsverlies van sneeuwval bedraagt €0.53 voor een woon-werk verplaatsing per trein en 
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€0.76 voor een woon-werk verplaatsing per bus, tram en/of metro. Neerslag heeft een sterk 

negatief effect op de gemiddelde snelheid van woon-werk verplaatsing per bus op drukke 

routes. Dit resulteert in een welvaartsverlies van €1.15 per woon-werk verplaatsing. 

 

Samenvatting Deel III 

 

Deel III van deze dissertatie bestaat uit een hoofdstuk waarin verkeersveiligheid centraal 

staat. In dit hoofdstuk analyseren we het effect van weer op het aantal verkeersongelukken 

per uur. Hiervoor maken we gebruik van BRON datasets voor de jaren 2000 tot en met 2009. 

We maken onderscheid tussen verkeersongelukken met fatale afloop, verkeersongelukken 

met immateriële schade en verkeersongelukken met enkel materiële schade. Middels het 

schatten van negatief binomiale en Poisson modellen kunnen we de effecten van weer op 

deze verschillende soorten verkeersongelukken schatten.  

 Onze resultaten zijn consistent met de in de bestaande literatuur gerapporteerde 

resultaten. Verkeersongelukken met lichamelijk letstel en of een dodelijke afloop nemen toe 

naarmate de temperatuur stijgt, terwijl de verkeersongelukken met materiële schade 

toenemen als de temperatuur daalt. We hebben een gelijksoortig patroon gevonden voor 

sneeuwval; ondanks dat het aantal totale ongelukken (vooral met materiële schade) toeneemt, 

neemt het aantal ernstige ongelukken af.  

 

Beleidsrelevantie 

 

De belangrijkste bijdrage van dit proefschrift is het kwantificeren van weerseffecten op 

reizigers. Deze dissertatie bevestigt dat het weer sterke verschuivingen in de keuze tussen 

vervoersmiddelen veroorzaakt, althans voor Nederlandse reizigers. Men verkiest de auto en 

het openbaar vervoer boven de fiets tijdens extreem koud weer en als het regent (zie 

Hoofdstuk 4). Dit heeft praktische gevolgen voor het openbaar-vervoerbeleid en toekomstige 

investeringen; aangezien de vraag naar openbaar vervoer toeneemt bij extreem koud weer zou 

de capaciteit van het openbaar vervoer moeten worden aangepast om deze extra vraag te 

accommoderen. Naast het reeds bestaande probleem van het operationeel houden van 

openbaar vervoer tijdens sneeuwval, voornamelijk het verkeer per spoor waarvoor Prorail en 

de NS verantwoordelijk zijn, wijzen onze resultaten op de te accommoderen extra vraag. Het 

is echter belangrijk om bij het accommoderen van deze extra vraag de effecten voor de 

welvaart te bestuderen, oftewel een kosten-baten analyse uit te voeren. Het hier 

gepresenteerde onderzoek kijkt enkel naar de vraagzijde, zonder de kosten voor de 

accommodatie van deze extra vraag te kwantificeren. 

Ten tweede, een verschuiving in het gebruik van transportmiddelen doet zich ook 

voor bij hogere temperaturen. Dit heeft gevolgen voor korte- en lange termijn transport 
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gerelateerde investeringen en verkeersmanagement. Op de korte termijn, gedurende de 

zomerperiode, zal er minder vraag zijn naar openbaar vervoer. Voor sommige bestemmingen 

kan een extra vraag naar transport worden verwacht, zoals bijvoorbeeld stranden (zie 

Hoofdstuk 2). 

Op de lange termijn moet transport beleid gericht zijn op het accommoderen van de 

effecten van de klimaatsverandering. Onze resultaten laten zien dat Nederlandse reizigers 

nauwelijks hinder ondervinden van hogere temperaturen omdat de preferentie voor fietsen 

ook nog bestaat bij temperaturen hoger dan 25
o
 C (zie Hoofdstuk 4). Dit houdt in dat er geen 

veranderingen in de investeringen aan fietsinfrastructuur noodzakelijk zijn op de korte- en 

lange termijn om de gevolgen van een mogelijke klimaatsverandering te accommoderen. Er 

kunnen grenswaarden zijn waarbij fietsers overstappen naar andere transportmiddelen. Dit is 

echter niet zeer waarschijnlijk op de korte- en lange termijn.  

Ook presenteert dit proefschrift enkele methodologische verbeteringen. Zo is 

bijvoorbeeld in Hoofdstuk 2 een logit model geschat waarbij rekening wordt gehouden met 

drie individuele keuzes: bestemmings-, transportmiddel-, en afstandskeuze. Afstand is in 

eerste instantie als de gewogen gemiddelde afstand de gemeente naar alle stranden 

meegenomen, en vervolgens als een exogene variabele. Deel II presenteert ook een 

methodologische verbetering middels het schatten van panel modellen met constante 

individuele storingstermen om te controleren voor niet-geobserveerde heterogeniteit in het 

effect van weer op de individuele woon-werkverkeer verplaatsingen. 

We geven ook enkele beleidsaanbevelingen betreffende verkeersveiligheid onder 

verschillende weeromstandigheden. Zoals wordt beschreven in Hoofdstuk 7, is er een positief 

verband tussen de mate van (immateriële en materiële) schade veroorzaakt door ongelukken 

en de temperatuur en een negatief verband met sneeuwval. Gegeven dat het aandeel van 

fietsers en wandelaars hoog is bij hogere temperaturen, moet beleid zich richten op 

veiligheidsmaatregelen om niet-gemotoriseerd verkeer, voornamelijk in de zomer, beter te 

beschermen. Het totaal aantal verkeersongelukken stijgt tijdens periodes met sneeuw, de mate 

van schade neemt dan echter af. Dit komt voornamelijk door het gereduceerde aantal fietsers 

tijdens periodes met sneeuw, zoals aangetoond in Hoofdstuk 3. Dit versterkt de aanbeveling 

voor verdere maatregelen om fietsers te beschermen. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

het verplicht stellen van beschermende kleding tijdens het fietsen, een verbod op mobiel 

bellen op de fiets in te voeren en het verder ontvlechten van infrastructuur voor 

gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer.  

 

Onderzoeksagenda 

 

Dit proefschrift richt zich op het kwantificeren van het effect van weer op individueel 

reisgedrag. In deze dissertatie is dit effect op verschillende aspecten van reisgedrag van 
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Nederlandse reizigers geanalyseerd. Echter, vele aspecten van dit reisgedrag moeten nog 

worden onderzocht, zowel als uitbreiding op de analyses van deze dissertatie en als nieuwe 

onderzoeksrichtingen. 

Ten eerste, de resultaten kunnen worden gebruikt om de effecten van 

klimaatsveranderingen op Nederlandse reizigers te analyseren. In dit opzicht kan deze 

dissertatie een basis vormen voor meer geavanceerde studies. We hebben hier aangetoond 

hoe het weer de vraag naar verplaatsingen en de keuze van bestemming en transportmiddel 

beïnvloedt. De gerapporteerde resultaten kunnen worden gebruikt als input voor 

klimaatscenario‟s om zo een toekomstbeeld te verkrijgen van het reisgedrag in Nederland. 

Aan de hand van deze toekomstbeelden kan transportbeleid worden aangepast aan mogelijke 

toekomstige klimaatsveranderingen.  

Verder kunnen de resultaten uit dit proefschrift worden gebruikt als een basis voor 

een studie naar weersgerelateerde verkeersmeldingen (mogelijk in de vorm van 

waarschuwingen) voor reizigers en openbaar vervoer bedrijven. Zo kan bijvoorbeeld de NS 

worden geïnformeerd over een verwachte stijging in het aantal passagiers tijdens periodes 

met kou en een stijging van het aantal passagiers richting de stranden tijdens warm weer. Op 

een vergelijkbare wijze kunnen weggebruikers worden gewaarschuwd voor de onveiligheid 

op de weg tijdens verschillende weersomstandigheden.  

Ten derde kan het onderzoek naar verkeersveiligheid worden verbeterd. Op dit 

moment is dit onderzoek gebaseerd op de meting van het aantal ongelukken per uur. Dit heeft 

als voordeel dat we alle ongelukken waarnemen onder verschillende weersomstandigheden. 

We kunnen echter niets zeggen over de specifieke omstandigheden van een individueel 

ongeluk. Een mogelijk vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op data van individuele 

ongelukken in plaats van een per uur geaggregeerd totaal aantal ongelukken.  

Tenslotte kan er een verbetering tot stand komen in het onderzoek naar verkeersveiligheid 

door gebruik van verbeterde metingen van weersomstandigheden. Het onderzoek in dit 

proefschrift is gebaseerd op lokale weersomstandigheden. Een verdere verfijning in deze 

data, met name de gegevens over neerslag, zal de analyses verbeteren. Een mogelijke manier 

om deze verfijning te realiseren is het gebruik van radargegevens voor het meten van 

neerslag. Deze data wordt door het KNMI verzameld op een schaal van twee vierkante 

kilometer. Deze data geven niet alleen preciezer ruimtelijk beeld van weersomstandigheden, 

maar leveren ook een veel betere regionale anlyse van de verkeersveiligheid op.  


