
Gedragsverandering in mobiliteit: 
verkeersneutraal bouwen
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Hoe versterk je de leefbaarheid én bereikbaarheid 
van de toch al drukke stad?
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In het Kenniscafé gaan 13 deskundigen in 
gesprek over een aantal kwesties die raken aan 
mobiliteit en ruimtelijke ordening. Hoe kunnen 
we mobiliteitsproblemen oplossen? Is gedrag van 
mensen wel te beïnvloeden en zo ja, wat is dan 
effectief? Wie is er verantwoordelijk voor goed 
functionerende deelsystemen? Moeten er keuzes 
gemaakt worden in de directe omgeving van 
woonwijken met het oog op mobiliteit? En wat zijn 
de voor- en nadelen van die keuzes?  

Er liggen 3 kwesties op tafel: 

1. Rol van de overheid in gedragsverandering
2. De woningbouwopgave is ook 
 een mobiliteitsopgave
3. De rol van private partijen
 
Om even warm te lopen, doen we bij de start van 
het Kenniscafé een inventarisatie hoe iedereen 
naar de locatie midden in Utrecht is gekomen. 

Het resultaat? Een aantal auto’s die tot een station 
of P&R terrein zijn gereden, en veel mensen met 
het OV, al dan niet aangevuld met een (OV-)fiets. 
Hier wordt direct al duidelijk dat ene verplaatsing 
met deelmobiliteit en trein vaak meer tijd kost dan 
met de auto. Ook de beleving en tijdsbesteding 
tijdens het reizen is anders. Tijdens het autorijden 
wordt er ondertussen vooral gebeld en tijdens een 
OV-reis eerder wat gewerkt of wat ontspannen. 
Blijft dit in de toekomst ook zo? Waar gaan we 
naartoe? Wat zijn de mogelijkheden? Waar liggen 
kansen? Het gesprek over mobiliteitstransitie 
is begonnen. 

Deelnemers:

1. Geert Koops 
 adviseur mobiliteit en hubs, 
 werkzaam bij Panteia. 

2. Sander van Eijk 
 adviseur mobiliteit 
 (o.a. Gemeente Nieuwegein), zelfstandig. 

3. Gerard Tertoolen 
 verkeerspsycholoog, werkzaam bij XTNT. 

4. Bats Nuismer  
 adviseur verkeer en vervoer, 
 werkzaam bij XTNT. 

5. Thijs van de Wiel 
 adviseur verkeer en vervoer, 
 werkzaam bij XTNT. 
 
6. Bas de Jong 
 projectdirecteur, werkzaam bij Procap. 

7. Theo Heida 
 directeur advies, werkzaam bij Procap. 
  
8. Laura Tenniglo 
 projectmanager, werkzaam bij Procap.

9. Josefien van Reeuwijk 
 projectmanager, werkzaam bij Procap.
 
10. Jordan Jansen 
 gespreksleider, projectmanager op gebied   
 van duurzaamheid, werkzaam bij Procap.
 
11. Rinske Bakker 
 omgevingsmanager 
 (o.a. Gemeente Amsterdam), zelfstandig. 
 
12. Frank Claassen 
 projectmanager, werkzaam bij Procap.
 
13. Sabina Pruis 
 projectmanager, werkzaam bij Procap.
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1. Rol van de overheid in gedragsverandering 

Gedragsbeïnvloeding en beprijzing
De eerste onderwerpen van gesprek zijn beprijzing 
en gedragsbeïnvloeding. Hierop sorteert 
verkeerspsycholoog Gerard meteen voor: er werd 
lang gezegd; als de benzineprijs boven de 2,- euro 
zou komen, zou het autorijden sterk afnemen. 
Het is inmiddels boven de 2,- euro geweest en het 
bleek niet zo te zijn. Het gaat economisch goed 
genoeg om toch te kunnen blijven rijden. Bij een 
echte recessie zie je wel een afname.  

De diehard automobilisten zijn niet zo makkelijk 
over te halen om met het OV te gaan. Oorzaak 
hiervan is voornamelijk gewoontegedrag; emoties 
en vooroordelen bepalen het gedrag. En dus blijft 
het aantal weggebruikers stijgen. 
Een lichtpuntje kan zijn; het beprijzen van 
automobiliteit specifiek gericht op plaats en tijd. 
Dit werkt om de files te dempen, niet om mensen 
massaal te laten overstappen. 
Een andere manier van denken? Als je bijvoorbeeld 
900,- euro krijgt van je werkgever voor alle 
reiskosten en ‘zoek zelf maar uit hoe je dat beheert 
en uitgeeft’, maken mensen veel sneller een andere 
afweging. Ook het dichter bij werk gaan wonen kan 
zo gestimuleerd worden.

 “Als je de oplaadstress één keer 
hebt overwonnen, ga je daarna 
fluitend met de elektrische auto 

naar Spanje.”

Op weg door Europa
Naast de keuze voor auto of trein is ook het gebruik 
van het vliegtuig voor de middellange afstand 
onderwerp van gesprek.
Daarvoor moet wel het internationale treinnetwerk 
vergroot worden en de kosten voor de reiziger 
moeten naar beneden. De trein is nu nog zoveel 
duurder dan vliegen. Daar staat tegenover dat de 
inchecktijden op Schiphol vele uren bedragen. 
Uren die je ook moet meenemen in je berekening 
hoe lang je onderweg bent. De trein kan ook echt 
een vakantiebeleving geven, je bent dan direct 
‘echt op reis’. Ook gaat het om ‘gewenning’: als je 
eenmaal een keer met een elektrische auto naar 
Spanje bent gereden en de ‘oplaadstress’ hebt 
overwonnen, is het daarna makkelijker dat weer te 
doen. Hetzelfde geldt dus ook voor reizen met de 
slaaptrein binnen Europa.
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2. De woningbouwopgave is ook 
een mobiliteitsopgave

Bouwen en mobiliteit
Na de pauze duiken we in het Kenniscafé dieper in 
de woonomgeving en de mobiliteit die dat met zich 
meebrengt. Infrastructuur is tot nu toe altijd voor 
auto’s gebouwd. De fiets en de voetganger moesten 
daarna dan nog worden ingepast. En nog steeds 
is de wijk autogericht ingedeeld. Een interessante 
ontwikkeling is bouwen voor doelgroepen. Het idee 
is dat opties voor mobiliteit dan volgen vanuit de 
markt. Het kan ook anders: in Houten hebben ze 
bijvoorbeeld de straten kleiner gemaakt waardoor 
er geen auto’s meer in kunnen. Auto’s moeten 
dus om de stad heen rijden. Het totaal aantal 
autokilometers is daardoor niet gedaald maar de 
leefbaarheid in Houten zelf is wel toegenomen. De 
leefomgeving verandert enorm als de inrichting is 
gericht op bijvoorbeeld maar de helft van de auto’s. 
De ervaring leert dat het hoe dan ook een goed idee 
is om bewoners hierover mee te laten denken. Wat 
zou daar allemaal voor in de plaats kunnen komen?

Op díe fiets
Een andere manier van denken is om fietsroutes 
leuker te maken. Met een afwisselend landschap en 
schaduw van een bomenrij, verander je de beleving 
van reistijd. Wel staan soms juist die bomen het 
gevoel van sociale onveiligheid in de weg. Door een 
open polder ploeteren, kan veiliger voelen dan door 
een weggetje omgeven door struiken en bomen. 

“Een andere manier van denken, 
is om fietsroutes leuker te maken 

en daarmee de beleving van
reistijd te veranderen.” 

In Groningen wordt gewerkt aan het principe van 
de ‘15 minuten stad’ en is men bezig de stad nog 
aantrekkelijker te maken voor fietsen en lopen. 
Ook de ‘Auto te gast’ straat helpt visueel prioriteit 
te geven aan voetgangers en fietsers. Je krijgt zo 
de automobilist misschien niet op de fiets maar 
voorkom je wel dat je de fietser de auto in drukt.  

De gezonde keuze?
Fietsen heeft ook nog een andere waarde: 
gezondheid (door meer te bewegen). Ook dat valt 
onder leefbaarheid. Wij Nederlanders zijn relatief 
slank en dat zou best eens kunnen komen door 
onze fietsbewegingen. We zijn tot nu toe (nog) 
niet erg bewust bezig geweest met de bijvangst 
van fietsen zoals CO2-besparing en het verbranden 
van calorieën. Daar is nu welgeteld één app voor. 
Gerard merkt op dat hij niet veel vertrouwen 
heeft in de effecten van zo’n app maar meer in de 
sociale context. Wanneer een bedrijf, als werkgever, 
aangeeft het heel belangrijk te vinden en ook te 
stimuleren en het binnen de bedrijfscultuur past, 
heeft dat meer impact op de medewerkers dan een 
individueel gerichte motivatie.

Mensen zijn op bepaalde momenten in hun leven 
beter te beïnvloeden om te veranderen. Vaak ook bij 
belangrijke levensgebeurtenissen zoals verhuizing of 
levensuitbreiding. Dat zijn interessante kansen om 
bij aan te sluiten.

“Een bedrijf kan veel meer impact 
hebben op medewerkers dan een 

individueel gerichte motivatie.” 

Beloop of begrenzen?
Momenteel staan we voor een nieuwe uitdaging 
binnen het fietsverkeer. Het is nu in de grote stad 
vaak zo gevaarlijk op de fiets door alle elektrische 
fietsen en flitsbezorgers, dat Rinske nu vaak de 
metro pakt om de spits op de fiets te vermijden. 
Hoe gaan we met deze nieuwe stroom van 
elektrische fietsen om? Op zijn beloop laten of 
werken met snelheidsbegrenzers?
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3. De rol van private partijen

Deelsystemen: liberalisering of 
centrale aansturing?
Bij een stemming over de vraag: liberalisering 
of centrale aansturing van deelsystemen, is de 
stemming unaniem voor centrale aansturing. Wel 
worden daar verschillende nuances bij gegeven. 
Hubs moeten centraal aangestuurd worden met 
daarbij concessies aan particuliere partijen voor 
deelmobiliteit. Bij private aanbieders blijft er 
namelijk regulering nodig, kijk bijvoorbeeld naar al 
die scooters die op het fietspad worden geparkeerd.

Een ander argument is dat bedrijven in 
deelmobiliteit niet zo snel de gemengde wijken, 
met meer mensen uit verschillende sociale lagen, 
op gaan zoeken. Dat zou de overheid moeten 
oppakken. Vaak worden de mensen die toch al in de 
trein zitten bediend, maar om deelmobiliteit te laten 
slagen moet het wel overal aangeboden worden. 
De stemming is dat we dit toch waarschijnlijk niet 
voor elkaar gaan krijgen. We kunnen beter focussen 
op bereikbaarheid in plaats van op autobezit. Dat 
past ook bij de doelstelling om de rol van de auto in 
het straatbeeld te veranderen. Wél autorijden maar 
géén auto bezitten. 

Gerard oppert dat het een illusie is dat alles 
vlekkeloos moet verlopen; er zijn nu eenmaal 
files en er zijn nu eenmaal drukke treinen. Laten 
we inzetten op acceptatie. Hetzelfde geldt voor 
bereikbaarheid; het is een illusie dat je altijd overal 
moet kunnen komen. Hier is aan tafel overigens niet 
iedereen het mee eens. 

“Laten we inzetten
op acceptatie.”



10 11



12

Conclusie en vooruitblik
Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen. Er zijn vele manieren 
om de ruimte te delen en daarin mobiliteitskeuzes te maken. De vraag hoe 
verkeersneutraal gebieden te ontwikkelen, zonder dat we uit onze voegen barsten, 
is dan ook een interessante vraag om mee te nemen naar het vierde Kenniscafé: 
#hoedan? Genoeg te bespreken en kennis te delen dus. Gelukkig is er nog een 
afsluitende borrel waarbij we informeel nog even alle problemen kunnen tackelen.


