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VOORWOORD 

 

Voor u ligt de scriptie ter afsluiting van de bachelorfase van Planologie aan de Radboud Universiteit 

in Nijmegen. Na drie jaar colleges te hebben gevolgd en tentamens te hebben afgerond, was het 

zover om eigen onderzoek te doen. Het betreft een onderzoek naar het risico op vervoersarmoede in 

een plattelandsgemeente. Het onderwerp vervoersarmoede heeft me van begin af aan weten te 

boeien. Tot ongeveer een half jaar geleden was ik tijdens mijn studie dit begrip nog nooit eerder 

tegen gekomen, terwijl ik na het schrijven van deze scriptie erachter ben gekomen dat het een heel 

concreet onderwerp is waar Nederlanders dagelijks in de samenleving mee te maken kunnen krijgen. 

Het doen van literatuurstudie, het afnemen van enquêtes en het analyseren van eigen empirische 

data heeft mijn kennisniveau en schrijfvaardigheden een enorme impuls gegeven.  

 

Het schrijven van deze scriptie is niet zonder slag of stoot gegaan. Nog nooit eerder was je zo op 

jezelf aangewezen. Opbouwende kritiek vanuit verschillende hoeken hebben soms voor de nodige 

twijfels en kopzorgen gezorgd. Zonder de hulp van andere mensen was het misschien wel niet gelukt 

deze scriptie af te ronden. Ik wil daarom dit voorwoord voornamelijk gebruiken om met name mijn 

begeleider Karel Martens en mijn zus Charlie van Velzen hartelijk te bedanken voor alle tips en 

aanvullingen. Karel Martens heeft de nodige tijd en moeite gestoken in het voorbereiden van  

afspraken en het schrijven van e-mails om mijn scriptie naar een hoger niveau te tillen. De 

begeleiding en ondersteuning van beide kanten hebben tot een beter product geleid. Daarnaast wil 

ik alle 100 respondenten uit de gemeente Nieuwkoop bedanken die bereid waren de tijd en moeite 

te nemen mee te werken aan de enquête.  

 

Tot slot wens ik u veel plezier met het lezen van dit onderzoek.  

 

Djoerd van Velzen 

Voorschoten, juni 2012 
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SAMENVATTING 

 

In deze bachelorscriptie zal onderzoek worden gedaan naar het risico op vervoersarmoede in een 

plattelandsgemeente. Door het ontbreken van verschillende vervoersmogelijkheden kan het voor 

sommige mensen onmogelijk zijn hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. Zeker in een samenleving 

waarin de auto een steeds centralere rol vervult, is het interessant te onderzoeken in hoeverre men 

op het platteland afhankelijk is van de auto bij het uitvoeren van activiteiten. Daarnaast is het ter 

beoordeling van het risico op vervoersarmoede de vraag of alternatieve vervoersmogelijkheden zoals 

het openbaar vervoer en de fiets de mogelijkheden bieden om activiteiten uit te voeren wanneer 

men mogelijk niet kan beschikken over een auto. Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling voor 

het onderzoek: 

 

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het risico op vervoersarmoede in een 

plattelandsgemeente, door een enquête af te nemen onder de inwoners van een 

plattelandsgemeente waarin hun perceptie met betrekking tot verschillende vervoersmogelijkheden 

en het uit kunnen voeren van activiteiten wordt gemeten. 

 

Aan de hand hiervan is de volgende centrale vraag opgesteld: 

 

In hoeverre hebben personen of huishoudens risico op vervoersarmoede in een plattelandsgemeente? 

 

In hoofdstuk 2 is het theoretisch kader opgesteld waarin de uitgangspunten voor de rest van het 

onderzoek genoteerd zijn. Zo worden allereerst de begrippen vervoersarmoede en sociale uitsluiting 

uiteengezet. Voor vervoersarmoede wordt de definitie van Meert (2003) gehanteerd die stelt dat 

matige verplaatsingsmogelijkheden ervoor kunnen zorgen dat men niet in staat is op een algehele 

manier deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Voor sociale uitsluiting wordt de definitie van 

Hogdson & Turner (2003) gebruikt. Hiernaast worden in de daaropvolgende paragrafen 

autoafhankelijke trends beschreven en vervolgens worden de verschillende risiconiveaus uiteengezet 

om vervoersarmoede te kunnen beoordelen. Ook zullen de kwetsbare groepen besproken worden 

om vervoersarmoede te concretiseren. Daarna zullen de persoonlijke vervoersmogelijkheden  

bepaald worden door een drietal factoren die op basis van onder andere de tijd-ruimte geografie van 

Hägerstrand (1970) gebaseerd zijn.  
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In hoofdstuk 3 is beargumenteerd dat dit verkennende kwantitatieve onderzoek aan de hand van het 

afnemen van enquêtes geschikt is om een eerste cijfermatige indruk te krijgen van het complexe 

probleem vervoersarmoede. Door middel van stellingen is geprobeerd te achterhalen in hoeverre 

men vervoersarmoede ervaart. De onderzoekspopulatie had buiten het criterium van minimaal 16 

jaar en woonachtig zijn in de gemeente Nieuwkoop geen verdere eisen. De 100 enquêtes zijn 

afgenomen in de kernen Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat, Langeraar en Zevenhoven 

gedurende de periode tussen 3 april en 8 mei. Ook wordt beschreven waarom de gemeente 

Nieuwkoop gekozen is als onderzoeksgebied. Het voorzieningenniveau van de onderzochte kernen 

zijn in een tabel overzichtelijk neergezet.  

 

In hoofdstuk 4 zijn de empirische resultaten beschreven. Allereerst zijn de achtergrondkenmerken 

van de respondenten gepresenteerd in een figuur, waar gebleken is dat er over het algemeen 

gesproken kan worden van een homogene groep respondenten. Desondanks zijn in de daarop 

volgende paragrafen vergelijkingen gemaakt tussen mannen en vrouwen en huishoudenstypen en 

inkomensgroepen om mogelijke verschillen te achterhalen in de perceptie van verschillende 

vervoersmogelijkheden onder de respondenten. Aan de hand van een aantal stellingen zijn cijfers 

uiteengezet die de percepties van de respondenten representeren. Op basis van deze vergelijkingen 

en de verschillende percepties is het uiteindelijk mogelijk geweest om een tweetal risiconiveaus in 

kaart te brengen.  De factoren financiële middelen, organisatie in tijd en de organisatie in ruimte 

hebben geleid tot een zeer negatieve beoordeling van het openbaar vervoer in de gemeente 

Nieuwkoop. Als men aangewezen is op het openbaar vervoer bij het uitvoeren van activiteiten kan 

gesproken worden van een substantieel risiconiveau, waarbij de respondenten een reële kans 

ervaren van vervoersarmoede. Met betrekking tot het missen van de auto als vervoersmogelijkheid, 

is er niet direct een man overboord. Alleen voor ouders met kinderen en vrouwen zijn activiteiten 

buiten de gemeente Nieuwkoop in hun ervaring niet uit te voeren zonder auto. Over het algemeen 

kan men in grote mate de fiets gebruiken om activiteiten uit te voeren, zeker binnen de gemeente 

Nieuwkoop. Er wordt dan ook gesproken van een laag risiconiveau. Het missen van de auto leidt niet 

structureel tot het niet kunnen uitvoeren van activiteiten. Natuurlijk zal het wel eens voorkomen dat 

enkele activiteiten niet uitvoerbaar zijn.  

 

In hoofdstuk 5 worden verschillende conclusies getrokken. Het eindoordeel van dit onderzoek is dat 

in de gemeente Nieuwkoop sprake is van een laag tot substantieel risiconiveau is op 

vervoersarmoede. Naast het doen van een eindoordeel worden aanbevelingen aangedragen voor 

zowel de gemeente Nieuwkoop als aanbevelingen voor een vervolgonderzoek. Het onderzoek wordt 

afgesloten met een kritische zelfreflectie.  
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

‘’Zonder auto wordt het leven in Nederland knap lastig. Nederlanders moeten steeds meer taken op 

één dag combineren en zich daarbij snel over steeds grotere afstanden verplaatsen’’ (Volkskrant, 23-

4-2011).  

De auto heeft een centrale rol in onze samenleving en is niet weg te denken uit ons straatbeeld. 

Desondanks bezat begin 2010 dertig procent van de huishoudens geen auto. Bijna vijfentwintig 

procent van de huishoudens had daarentegen twee of meer auto’s in zijn bezit. In Nederland  werd in 

2010 bijna de helft van de verplaatsingen afgelegd met de auto.  

Bestaande buitenlandse onderzoeken bieden inzicht in het fenomeen vervoersarmoede en het 

gerelateerde begrip sociale uitsluiting, zowel op ruraal als urbaan gebied. Voor vervoersarmoede 

wordt in dit onderzoek de definitie van Meert (2003) gehanteerd. Hij stelt dat matige 

verplaatsingsmogelijkheden ervoor kunnen zorgen dat men niet in staat is op een algehele manier 

deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Voorbeelden van onderzoeken over vervoersarmoede 

in Nederland op urbane schaal zijn die van Ten Holder (2010) en Thijssen (2010). Op het gebied van 

ruraal onderzoek heeft Welzen (2012) vervoersarmoede op het platteland onderzocht. Echter is op 

beide schaalniveaus geen enkel onderzoek gedaan binnen de Randstad.  

1.2 Doel- en vraagstelling 

Het is wetenschappelijk interessant te noemen dat Nederlandse overheden grote onderzoeken laten 

uitvoeren naar het vervoersgedrag van mensen, maar dat er beperkte kennis is over de 

vervoersmogelijkheden- en behoeften die mensen hebben. De verwachting is dat kwetsbare groepen 

zoals ouderen, gehandicapten, allochtonen, alleenstaande moeders en mensen zonder betaalde 

baan, problemen zullen ondervinden in het uitvoeren van hun activiteiten waardoor de kans op 

sociale uitsluiting toeneemt.  

Aangezien er in Nederland, met name op plattelandsniveau in de Randstad, zeer weinig bekend is 

over vervoersarmoede, is het doel van dit onderzoek om te verkennen welk risico de mensen van 

een plattelandsgemeente ervaren met betrekking tot het uitvoeren van activiteiten door 

persoonlijke vervoersmogelijkheden.  
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De definitieve doelstelling luidt als volgt:  

 

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het risico op vervoersarmoede in een 

plattelandsgemeente, door enquêtes af te nemen onder de inwoners van een plattelandsgemeente 

waarin hun percepties met betrekking tot verschillende vervoersmogelijkheden en het uit kunnen 

voeren van activiteiten wordt gemeten. 

De persoonlijke vervoersmogelijkheden worden op basis van een drietal factoren gebaseerd die 

onder andere gebaseerd zijn op de tijd-ruimte geografie van Hägerstrand (1970) De nadruk ligt in dit 

onderzoek op het risico op vervoersarmoede, aangezien vervoersarmoede niet eenduidig is aan te 

tonen. De percepties van de inwoners van een plattelandsgemeente vormen een belangrijke basis 

voor het beantwoorden van de hoofdvraag. Daarnaast kan met de resultaten van dit verkennende 

onderzoek een bijdrage geleverd worden aan het verminderen van het bestaande kennistekort over 

vervoersarmoede in rurale gebieden.   

Uit de doelstelling vloeit de volgende onderzoeksvraag : 
 
‘’In hoeverre hebben personen of huishoudens risico op vervoersarmoede in een 
plattelandsgemeente?  
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn een aantal deelvragen opgesteld: 
 

1. Welke factoren zijn van invloed om de vervoersmogelijkheden van de inwoners van een 

plattelandsgemeente in kaart te brengen?  

2. Welke risiconiveaus zijn te onderscheiden om de ervaringen met betrekking tot 

vervoersarmoede voor de inwoners van een plattelandsgemeente te peilen? 
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2.  THEORETISCH KADER  

In dit hoofdstuk zal aan de hand van een aantal theorieën een theoretisch kader gevormd worden. 

Deze dient als fundament voor het empirische gedeelte van dit onderzoek. Allereerst zal het begrip 

vervoersarmoede behandeld worden. Vervolgens wordt in deze paragraaf een definitie van het 

begrip sociale uitsluiting gegeven, aangezien dit een gevolg kan zijn van vervoersarmoede. In de 

daarop volgende paragrafen zullen cijfermatige trends en kwetsbare groepen uitgelegd worden. Tot 

slot zal de tijd-ruimte geografie een handvat bieden om de mogelijke vervoersarmoede in een 

plattelandsgemeente te verklaren en met name in te vullen aan de hand van de empirie. Uit de 

theorie worden een drietal factoren opgesteld die de vervoersmogelijkheden inzichtelijk kunnen 

maken. Deze factoren zullen centraal staan in de enquête en verwerkt worden in het conceptueel 

model.  

 2.1 Vervoersarmoede & sociale uitsluiting 

In de inleiding werd al aangegeven dat voor het begrip vervoersarmoede in dit onderzoek de definitie 

van Meert (2003) gehanteerd zal worden. Hij stelt dat matige verplaatsingsmogelijkheden ervoor 

kunnen zorgen dat men niet in staat is op een algehele manier deel te nemen aan het 

maatschappelijk leven. Voor deze definitie is gekozen vanwege het onlosmakende verband met 

sociale uitsluiting, welke kort gezegd het gevolg is van vervoersarmoede. Bepaalde activiteiten zoals 

werken, sporten of zelfs boodschappen doen kunnen mogelijkerwijs een lastige of onmogelijke 

opgave worden voor diegenen die niet beschikken over voldoende vervoersmogelijkheden, waardoor 

de kans bestaat dat men sociaal uitgesloten wordt.  

 Het begrip sociale uitsluiting kent zijn oorsprong in Frankrijk. In de jaren ’70 van de vorige 

eeuw werd hier sociale uitsluiting – les exclus - het symbool van de gevolgen van de massale 

werkloosheid (Jehoel-Gijsberg, Smits, Boelhouwer & Bierings, 2009). Het laatste decennium is er met 

name in landen als Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Canada aandacht voor de relatie tussen 

transport en sociale uitsluiting. Zo werd er in Groot-Brittannië een zogeheten Social Exclusion Unit 

opgericht  om de problemen te analysen en op basis hiervan beleid te maken (Jeekel, 2011). Een 

veelgebruikte definitie van sociale uitsluiting is: ‘’a dynamic process of being shut out, fully or 

partially, from any of the social, economic, political and cultural systems which determine the social 

integration of a person in society’’ (Hogdson & Turner, 2003). Een duidelijke kanttekening die 

gemaakt kan worden naar aanleiding van deze begrippen, is dat de oorzaken van sociale uitsluiting 

niet af te leiden zijn uit het gebrek aan transport. Daarnaast hoeft sociale uitsluiting niet altijd de 
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oorzaak te zijn door gebrekkige transportmogelijkheden of eigen vaardigheden. Dit onderzoek richt 

zich daar wel expliciet op. 

In de literatuur over vervoersarmoede, bestaat er discussie of vervoersarmoede al dan niet het 

gevolg is van een vrijwillige keuze (Loader & Stanley, 2009). Sommige mensen kiezen er bewust voor 

om bijvoorbeeld op het platteland te gaan wonen. Mogelijkerwijs kan men problemen ervaren bij het 

uitvoeren van bepaalde activiteiten. Is het dan wel terecht dat men dan spreekt van 

vervoersarmoede? Vervoersarmoede is daarmee een complex probleem aangezien de ene persoon 

een probleem anders ervaart dan de ander. Wel moet het mogelijk zijn voor iedereen in Nederland, 

ongeacht locatie, te kunnen beschikken over mogelijkheden om de gewenste activiteiten uit te 

kunnen voeren zoals winkelen, werken, sporten en onderwijs volgen (Social Exclusion Unit, 2003). 

Lucas (2004) beschrijft dat het uitvoeren van deze activiteiten op het platteland bemoeilijkt kunnen 

worden aangezien het openbaar vervoer niet toereikend is of zelfs helemaal afwezig is. Zeker in 

tijden van crisis is het niet waarschijnlijk dat het openbaar vervoer op korte termijn sterk verbeterd 

zal worden, aangezien openbaar vervoer vaak niet kan overleven zonder subsidie. MUconsult (2006) 

weerlegt dit deels door te stellen dat plattelanders grotendeels in staat zijn hun eigen mobiliteit te 

regelen en daarmee niet afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer. Ze moeten zich voor hun 

activiteiten vaker verplaatsen en daarbij meer kilometers afleggen. Echter bestaan er ook wel 

degelijk mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer, doordat men niet beschikt over van een 

auto of er geen gebruik van kan maken. Hoewel Martens et al. (2011) aangeven dat de fiets in landen 

als Nederland, België en Denemarken een goed alternatief biedt, is het de vraag of dit 

vervoersmiddel, los van het fysieke en geestelijke aspect, deze rol ook kan vervullen in het landelijk 

gebied gezien de grote afstanden.  

2.2 Autoafhankelijke trends 

De centrale rol van de auto binnen de Nederlands samenleving kan men terugzien in de manier 

waarop onze infrastructuur is ingericht. De reden van het frequente gebruik van dit vervoersmiddel 

blijkt uit onderzoek van Harms (2005); namelijk vanwege de positieve ervaringen op het gebied van 

gemak, comfort, flexibiliteit en onafhankelijkheid. Dit maakt de auto in de ogen van de respondenten 

superieur aan andere vervoerwijzen. 

Van Hulten (2006) beschrijft dat het haast onopgemerkt blijft dat desondanks het groeiende 

autobezit een groot deel van de Nederlandse bevolking niet deelneemt aan de automobiliteit. Dijst, 

Kempen en Ravensbergen (1993) stellen dat 45% de door hen onderzochte huishoudens met een 

laag inkomen de beschikking heeft tot een auto. Het niet bezitten van een auto wordt aangeduid met 
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autoloosheid. Dit komt vooral voor bij lage inkomens en is een stedelijk verschijnsel. In de grote 

steden ligt het aandeel autoloosheid op 39%. In het landelijk gebied ligt dit vele malen lager met 

slechts 11% (Jeekel, 2011). Men kan spreken van de term auto-arm wanneer binnen een huishouden 

meer rijbewijzen aanwezig zijn dan auto’s. Iemand is dan tijdelijk autoloos te noemen wanneer de 

andere huisgenoten op dat moment gebruik maken van de auto (Richardson & Empt, 1997).  

In het buitenland is door middel van kleinschalig onderzoek veelal aangetoond dat vervoersarmoede 

voor sociale problemen kunnen zorgen (Preston & Rajé, 2007; McCray & Brais, 2007). Cebollada 

(2008) heeft bijvoorbeeld geïllustreerd dat burgers zonder auto nadelen ondervinden in een 

zoektocht naar een baan. Daarnaast stelt hij dat bijna een derde van de autolozen problemen heeft 

om een ziekenhuis te bereiken, terwijl dit  voor mensen met toegang tot de auto slechts 17% is. Met 

dit voorbeeld wordt geïllustreerd dat het risico op vervoersarmoede kan toenemen wanneer men, 

met name in dunbevolkte delen van het land en beperkte alternatieve vervoerwijzen, niet kan 

beschikken over een auto.  

Harms (2003) constateerde voor het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de reeds bestaande 

autoafhankelijkheid in de Nederlandse samenleving de komende jaren zal toenemen. Van 

autoafhankelijkheid is sprake wanneer bepaalde reisdoelen alleen nog binnen bereik zijn van 

diegenen die gebruik kunnen maken van de auto. Dit duidt erop dat de autogebruiker weinig tot 

geen alternatieve mogelijkheden ziet om een activiteit uit te voeren. De afhankelijkheid hangt nauw 

samen met de perceptie van autogebruikers dat deze alternatieven ontbreken. De fiets biedt in 

Nederland een uitstekend alternatief voor de meeste verplaatsingen die met de auto worden 

uitgevoerd. Echter bepaalt de desbetreffende persoon die op dat moment niet over een auto kan 

beschikken in hoeverre het haalbaar is een bepaalde verplaatsing te maken met de fiets. Feitelijk 

gezien is het bijvoorbeeld niet mogelijk om ’s nachts met het openbaar vervoer thuis te komen 

(Jeekel, 2011). 

De centrale rol van de auto heeft naast infrastructurele gevolgen ook andere gevolgen. Zo vestigen 

bedrijven en winkels zich bijvoorbeeld op locaties met een goede autobereikbaarheid, veelal aan de 

rand van de stad (Martens, Ten Holder & Thijssen, 2011). Voor mensen die niet de beschikking 

hebben over een auto, is de kans op vervoersarmoede aanwezig. Het risico op vervoersarmoede is 

het grootst bij huishoudens met beperkte financiële middelen, ouderen en mensen met een 

geestelijke of fysieke tekortkoming. Hoewel Martens et al (2011) stellen dat vervoersarmoede 

redelijk beperkt is in Nederland vanwege een relatief goed openbaarvervoer-netwerk en redelijk 

compacte verstedelijking, mag desondanks niet verondersteld worden dat er geen reële kans op 

vervoersarmoede zal bestaan.  
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Er zijn een vijftal trends te onderscheiden die de autoafhankelijkheid van de Nederlandse 

samenleving verklaren. Schnabel (2010) stelt dat de komende decennia Nederland te maken zal 

krijgen met verdere vergrijzing, verkleuring, individualisering, intensivering en re-urbanisatie. Wat 

betreft vergrijzing zal een kwart van de Nederlandse bevolking in 2050 ouder zijn dan 65 jaar. 

Momenteel is het aandeel vergrijzing nog geen 15% en in begin jaren zeventig was dit zelfs geen 

10%. De nieuwe generatie ouderen zullen volgens Jorritsma en Olde Kalter (2008) meer geld en tijd 

tot hun beschikking hebben. Ze zullen frequenter beschikken over een auto en rijbewijs waarbij het 

gebruik ervan zal toenemen Desalniettemin zijn er maar liefst 590.000 oudere (60-plus) autoloze 

huishoudens in Nederland, waarvan minstens 40% voldoende financiële middelen heeft om een auto 

aan te schaffen en te onderhouden (Jeekel, 2011). De tweede trend die te onderscheiden valt en hier 

behandeld wordt is intensivering. Mommaas (2004) legt uit dat het dagelijks leven de afgelopen 30 

jaar versnelt is, waarbij de haast toeneemt. Steeds meer activiteiten worden in een kleiner 

tijdsbestek geplaatst waarbij het combineren van hoofd- en deeltaken zoals werken enerzijds en 

sporten anderzijds gecombineerd moeten worden (Schnabel, 2010). Doordat men minder thuis is en 

de activiteiten buitenshuis moet uitvoeren, wordt de auto in grotere mate vaker gebruikt (Harms, 

2006). De laatste trend die onderscheiden wordt, is re-urbanisatie. Volgens het CBS/PBL (2009) zal de 

komende 30 jaar de Nederlandse bevolking nog met ruim één miljoen mensen toenemen. Deze 

concentreert zich voornamelijk in de grote steden. Naast groei zal krimp ook veelvuldig voor gaan 

komen. Naast bekende krimpregio’s als Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Noordoost-Groningen, 

zal in de gemeente Nieuwkoop ook sprake zijn van 0 à 10% krimp. Door demografische krimp op het 

platteland in tegenstelling tot de groeiende steden kan het fragiele aanbod van openbaar vervoer 

verder verslechteren (Van Beuningen, Molnar – in ’t Veld & Bouhuijs, 2012). Hoewel men steeds 

vaker over een auto te beschikken heeft en daarmee zijn activiteiten goed kan ontplooien, neemt het 

risico op vervoersarmoede toe voor diegenen die hier niet over kunnen beschikken. De verschraling 

van het openbaar vervoer en de mogelijkheden om activiteiten uit te voeren met langzaam vervoer 

zullen afnemen.  

De ontwikkelingen op het gebied van groeiend autobezit en het daarmee samenhangende 

autogebruik en autoafhankelijkheid is problematisch voor diegenen die vanwege veelal financiële of 

fysieke redenen niet gebruik kunnen maken van de auto en daarmee niet deel kunnen nemen aan 

bepaalde autoafhankelijke activiteiten (Van Hulten, 2006). De Verenigde Staten worden vaak als 

schrikbeeld gezien als het gaat over autoafhankelijkheid van een bepaalde samenleving. Andere 

vervoerwijzen bieden daar namelijk geen alternatief voor de auto en hebben bovendien geen enkele 

status. Voorlopig hoeft men in Nederland daar niet bang voor te zijn, wel wijzen trends zoals gezegd 

uit dat de auto-afhankelijkheid en het autogebruik nog zal toenemen (Harms, Jorritsma, ’t Hoen & 
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Van de Riet, 2011). Zoals in figuur 1 te zien is, is het algehele autobezit de afgelopen jaren 

toegenomen. De autoloosheid van huishoudens is de afgelopen tien jaar met 2% afgenomen. De 

groep huishoudens die over één auto beschikten is in dezelfde tijd gedaald met 9% en zullen voor 

een groot deel een tweede auto hebben aangeschaft. De groep met twee auto’s is namelijk 9% 

gegroeid.  

  1995 2000 2005 

  Platteland Stad Platteland Stad Platteland Stad 

Ten minste 1 auto 85% 68% 85% 70% 87% 73% 

3 of meer auto's  2% 1% 3% 1% 3% 1% 

2 auto's  19% 10% 23% 14% 28% 18% 

1 auto 64% 57% 59% 54% 55% 54% 

Geen auto 15% 32% 15% 30% 13% 27% 
Figuur 1: Ontwikkeling autobezit op platteland en de stad tussen 1995-2005 
Bron: MUconsult, 2006 

Een opmerking die bij deze tabel gemaakt kan worden, is dat er sterke regionale verschillen bestaan 

in het autobezit. Op het platteland in de meest verstedelijkte provincies zoals Noord-Holland, Zuid-

Holland en Noord-Brabant, bestaan er veel meer huishoudens met een tweede of derde auto dan de 

plattelanders uit het Noorden van Nederland. In de eerstgenoemde provincies wonen veel 

welvarende huishoudens die oorspronkelijk vaak uit de omliggende steden kwamen. In het Noorden 

wonen meer plattelanders die er van oorsprong al woonden (Steenbekkers, Simon & Veldheer, 

2006). 

Maat & Timmermans (2006) geven als verklaring voor de bestaande verschillen tussen stad en 

platteland dat grotere dichtheden in de bebouwing en kleinere afstanden tot stations ertoe leiden 

dat de kans groter is dat men geen auto heeft in het stedelijk gebied. Het hoge aandeel autobezit in 

plattelandsgemeenten kan worden aangezien als gedwongen autobezit. Zonder auto heeft men niet 

de toegang tot allerlei activiteiten waar zij aan deel willen nemen. Het is opmerkelijk te noemen dat 

de politieke ambities om iedereen goede toegang te bieden tot het openbaar vervoer hiermee in 

contrast staat met het hoge autobezit. Het afgelopen decennium is op het platteland het aanbod 

regulier openbaar vervoer in tegenstelling tot het vraagafhankelijke vervoer gedaald met zo’n 12% 

(MUconsult, 2006). Kort gezegd houdt vraagafhankelijk vervoer in dat men bepaalde 

vervoersdiensten inhuurt. De eerder genoemde daling is berekend op basis van dienstregelingen. In 

de meest dunbevolkte plattelandsgebieden is dit aanbod zelfs met 22% gedaald. Deze ontwikkeling 
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komt voort uit het groeiende auto- en rijbewijsbezit wat een toenemend autogebruik en afnemend 

regulier openbaar vervoer tot gevolg heeft (Harms et al., 2010). In 2000 deed echter de regiotaxi zijn 

intrede. Sindsdien is de regiotaxi al verantwoordelijk voor meer dan 10% van de gemaakte 

ritkilometers van het  totale openbaar vervoer. Deze vorm van vraagafhankelijk vervoer is een 

gunstige ontwikkeling voor de reismogelijkheden van plattelandbewoners welke beschikbaar is van 

zeven uur ’s ochtends tot twaalf uur middernacht. Echter ervaart men wel problemen als het gaat om 

reservering. Daarnaast komen de regiotaxi’s regelmatig te laat (MUconsult, 2006). Naast het aanbod 

van openbaar vervoer, het al dan niet bezitten van een auto en het inkomen van een persoon, zijn er 

andere beperkingen te noemen waardoor activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden.  
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2.3 Welke risiconiveaus zijn te onderscheiden? 

In het hedendaagse taalgebruik wordt de link tussen risico en gevaar veelal direct gelegd. Risico kan 

worden gezien als de waarschijnlijkheid waarmee het fenomeen zich voordoet bij blootstelling aan 

dit fenomeen, rekening houdend met de blootstellingsduur en –frequentie (Lamotte & Van Emelen, 

1995). Gevaar wordt gedefinieerd als het intrinsieke vermogen om schade te veroorzaken. De 

leaseauto van een werknemer draagt bijvoorbeeld het intrinsiek vermogen in zich om persoonlijke 

verplaatsingen uit te voeren waarmee activiteiten kunnen worden ontplooid. Het tijdelijk of 

permanent ontnemen van de leaseauto kan tot gevolgen hebben dat diegene vervoersarm wordt 

met sociale uitsluiting als mogelijk gevolg.  

In formulevorm ziet de risicoberekening er als volgt uit:  

 Risico = effect van een fenomeen x kans dat een fenomeen optreedt 

De risicoberekening is een middel dat gebruikt kan worden om de ernst en aard van verscheidene 

risico’s te bepalen en te vergelijken. Het product wat uit de formule voortkomt – de risicoscore – is 

geen cijfermatige grootheid, maar heeft een relatieve waarde (Kinney & Wiruth, 1976). Voor het in 

kaart brengen van het risico op vervoersarmoede in een plattelandsgemeente in Nederland, wordt in 

plaats van cijfermatige weergave gebruik gemaakt van de onderstaande figuur. In figuur 2 wordt de 

mate van risico aangegeven met verschillende kleuren. Met behulp van deze figuur wordt in 

paragraaf 4.6 het risiconiveau op vervoersarmoede in een plattelandsgemeente gepresenteerd.  

Kans 
 
 

Effect  

Zelden     
(jaarlijks) 

Soms 
(maandelijks) 

Af en toe 
(wekelijks) 

Regelmatig 
(dagelijks) 

Continu 

Aanvaardbaar           

Beperkt           

Ernstig           

Onaanvaardbaar           

Figuur 2: Risico op vervoersarmoede als product van effect en kans  
Bron: Veiligheid.nu, 2012 
 

In figuur 2 is onder andere de mate van effecten af te lezen. Aanvaardbaarheid is een begrip dat niet 

eenduidig te definiëren is. Om de aanvaardbaarheid van risico’s toch uit te kunnen drukken, heeft de 

overheid een tweetal begrippen opgesteld (Veiligheid.nu, 2012). Hoewel de literatuur zich 

voornamelijk bezighoudt met risico op het gebied van terrorisme en externe veiligheid (Van der Vlies, 

Legenda: Risiconiveau 

  Minimaal 

  Laag 

  Substantieel 

  Kritiek 
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2011), zullen de belangrijkste elementen hieruit vertaald proberen te worden naar het risico op 

vervoersarmoede. Het eerste begrip dat te onderscheiden valt om de aanvaardbaarheid van risico’s 

inzichtelijk te maken, is het individuele risico. Dit risico heeft betrekking op één willekeurig individu, 

die onder ‘normale’ omstandigheden toevallig - zelden of soms - te maken krijgt met 

vervoersarmoede. Naast individueel risico bestaat ook groepsrisico. Dit is de kans dat een grote 

groep mensen vervoersarmoede ervaart. Dit kan een willekeurige groep zijn die toevallig op het 

verkeerde moment op de verkeerde plek aanwezig is.  

In de legenda van figuur 3 valt het risiconiveau af te lezen. De gradaties van risico’s zijn gebaseerd op 

momenten (dit kan op elk moment zijn) wanneer men, al dan niet tijdelijk, niet over een auto kan 

beschikken. Op dat moment is men aangewezen op alternatieve vervoerswijzen, zoals de fiets of de 

bus. In de volgende figuur zullen de verschillende risiconiveaus overzichtelijk worden weergegeven.  

Niveau Enkele kenmerken 

Minimaal • Nagenoeg elke inwoner van een plattelandsgemeente heeft voldoende beschikking 

over alternatieve vervoerswijzen en is in staat hiervan gebruik te maken  

• Het aanbod van regulier en vraagafhankelijk openbaar vervoer is ruimschoots 

aanwezig en voorziet daarin de inwoners van plattelandsgemeenten bij het 

uitvoeren van activiteiten 

Laag • Het overgrote deel van de inwoners kan nog steeds zijn activiteiten uitvoeren met 

de beschikbare vervoersalternatieven 

• Enkele activiteiten kunnen niet uitgevoerd worden, omdat voor sommigen de 

vervoersalternatieven om verschillende redenen niet toereikend zijn 

• Het aantal mensen dat vervoersarmoede ervaart in een plattelandsgemeente is niet 

noemenswaardig 

Substantieel • Nieuwe maatschappelijke trends wijzen erop dat het totale aanbod van openbaar 

vervoer binnen een plattelandsgemeente zal afnemen 

• De kans dat inwoners van een plattelandsgemeente vervoersarmoede ervaren is 

reëel 

• In vergelijkbare plattelandsgemeenten is er in zekere zin al sprake van 

vervoersarmoede, waarbij inwoners meerdere activiteiten niet uit kunnen voeren 

Kritiek • Verschillende indicaties wijzen er sterk op dat vervoersarmoede in deze 

plattelandsgemeente ervaren wordt 

• Inwoners van deze plattelandsgemeente kunnen bij aanhoudende vervoersarmoede 

op den duur sociaal uitgesloten worden van een flink aantal activiteiten  

Figuur 3: Verschillende risiconiveaus van vervoersarmoede met enkele kenmerken 
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2.4 Welke bevolkingsgroepen kennen vervoersarmoede? 

 

In deze paragraaf zal aangegeven worden welke mensen de grootste kans hebben op 

vervoersarmoede. Met het in kaart brengen van deze kwetsbare burgers wordt vervoersarmoede 

geconcretiseerd. De kwetsbare groep die allereerst benoemd zullen worden, zijn gehandicapten 

jonger dan 65 jaar. In de daarop volgende alinea’s zullen naast vrouwen en mensen zonder betaalde 

baan ook ouderen, allochtonen en alleenstaande moeders behandeld worden. Met de resultaten die 

verkregen worden uit de enquêtes kunnen beleidsmakers voor bepaalde groepen mogelijkerwijs het 

risiconiveau op vervoersarmoede reduceren.  

 Zoals in de vorige paragrafen al aangegeven werd, groeit Nederland naar een samenleving 

waarin het autobezit toeneemt en het gebruik ervan frequenter wordt, als gevolg van 

bevolkingsgroei en woon-werkrelaties (KiM, 2009). Dit heeft zowel positieve als negatieve gevolgen 

voor de ontplooiingsmogelijkheden van individuen. Enerzijds wordt door het groeiende autobezit het 

risico op vervoersarmoede verkleind. Men kan namelijk steeds vaker relatief grote afstanden 

afleggen binnen korte tijd. Daarbij is het gebruik van de auto flexibel: het is niet afhankelijk van 

vertrektijden zoals bij een trein of bus. Aan de andere kant kan het risico op vervoersarmoede 

toenemen door het groeiende aandeel autoafhankelijke verplaatsingen. Voor huishoudens zonder 

auto zijn deze verplaatsingen lastiger te realiseren zijn. Voornamelijk op het platteland is het de 

vraag hoe men hiermee om moet gaan, aangezien het openbaar vervoer in tegenstelling tot stedelijk 

gebied niet altijd voorhanden is. Daarnaast volgt het praktische gevolg, dat men door het gebruik van 

het openbaar vervoer niet in staat is op elke locatie en op elk tijdstip aanwezig kan zijn (Jeekel, 

2011).  

Volgens Bakker en Van Hal (2007) is er in Nederland een kwetsbare groep bestaande uit ongeveer 

350.000 gehandicapten jonger dan 65 jaar die veel minder mobiel zijn dan hun leeftijdgenoten. Deze 

autoloze groep is sterk autoafhankelijk en zijn gebonden aan de mensen die hen helpt bij het 

uitvoeren van bepaalde activiteiten. Het reguliere openbaar vervoer vormt teveel problemen om als 

alternatief te dienen. Meerijden is voor hen het belangrijkste alternatief.  

Andere kwetsbare groepen die benadeeld kunnen worden door het huidige transportsysteem zijn 

volgens de buitenlandse literatuur vrouwen (Turner en Grieco, 2000), mensen zonder betaalde baan 

(Meadows, Cooper & Bartholomew, 1988) oudere mensen (Askham en Warnes, 1992). In de 

komende alinea’s zullen naast de eerder behandelde groep gehandicapten ook de groepen 

allochtonen, ouderen en alleenstaande moeders behandeld worden. 
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In 2005 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek gedaan naar verschillende 

bevolkingsgroepen in Nederland met betrekking tot het aantal verplaatsingen en de afstand daarvan. 

Hieruit blijkt dat onder allochtonen het gebruik van de fiets slechts de helft is, dan dat van 

autochtonen (Jeekel, 2011). Daarnaast ligt het autobezit onder allochtonen aanzienlijk lager onder 

het gemiddelde Nederlandse huishouden.  

Volgens Dawkins (2006) hebben allochtonen samen met ouderen met een beperkte actieradius en 

een grotere afhankelijkheid van anderen. Rooij & Tacken (2004) signaleren dat ouderen in Nederland 

minder gaan autorijden naarmate ze ouder worden. Bovendien gaan ze ook minder fietsen. De 

verscheidenheid van activiteiten die altijd uitgevoerd werden verdwijnt voor een belangrijk deel. In 

plaats van te kiezen voor het openbaar vervoer voor de uitvoering van activiteiten, kiest men ervoor 

om vaker thuis te blijven. Ouderen kunnen de afstand tot de bushalte en de kosten van het kaartje 

bijvoorbeeld als belemmerende factor beschouwen. Het risico op vervoersarmoede voor deze groep 

mensen neemt in zekere mate toe.  

  

Titherigde (2008) benoemt een heel concreet voorbeeld van sociale uitsluiting van een alleenstaande 

moeder, die niet beschikt over een auto, waarbij problemen ontstaan bij het brengen en halen van 

haar kind naar en van school: ‘’the ability to get children to and from school, nursery or childcare, 

whilst travelling and working long hours is key in terms of current UK policy’’. Een tegenargument dat 

aangevoerd kan worden, is dat er in Nederland in veel grotere mate sprake is van een 

verzorgingsstaat dan in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de Nederlandse overheid een sociaal 

vangnet in stand houdt voor lagere inkomensgroepen (Kemming en Borbach, 2003). Daarnaast is in 

tegenstelling tot Engeland in Nederland de fiets als vervoersmiddel vanzelfsprekend bij het halen en 

brengen van kinderen van en naar school. Echter gaat dit niet op voor allochtonen zoals eerder in dit 

hoofdstuk al duidelijk gemaakt werd (Wolters, 2011).  

Deze paragraaf heeft op basis van de literatuur inzicht gegeven welke groepen, zowel in het 

buitenland als in Nederland, vervoersarmoede zouden kunnen ervaren. Echter is het lastig na te gaan 

of mensen dit daadwerkelijk als een probleem zien vanwege de verschillende percepties die 

personen erop nahouden. Het – ontbrekende – bewustzijn bij mensen met betrekking tot 

vervoersarmoede kan hierbij een belangrijke rol spelen. De Nederlandse bevolking is over het 

algemeen niet bewust van mogelijk bestaande kwetsbare groepen en de daaruit voortkomende 

problemen. Nederland kent over het algemeen een redelijk aanbod van openbaar vervoer en de fiets 

kan daarnaast ook als vervoersmiddel gebruikt worden bij het uitvoeren van activiteiten. Echter zoals 
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in de vorige paragraaf is aangegeven, is op het platteland niet altijd sprake van het aanbod van 

openbaar vervoer.  

2.5  Vervoersmogelijkheden 

In deze paragraaf zal de tijd-ruimte geografie van Hägerstrand (1970) uitgebreid toegelicht worden. 

De keuze voor deze theorie komt voort uit het feit dat bij het uitvoeren van activiteiten men te 

maken krijgt met kansen en beperkingen. De tijd-ruimte geografie maakt deze inzichtelijk. Naast het 

toetsen van de autoafhankelijke trends en de kwetsbare groepen die in de vorige paragrafen 

beschreven werden, biedt de tijd-ruimte geografie de mogelijkheid om aan de hand van empirische 

gegevens de theorie toe te passen zonder dat eerdere aannames als vastgelegd zijn door de 

literatuur. Dit zal later in het onderzoek gebeuren. Aan het einde van deze paragraaf zullen op basis 

van de tijd-ruimte geografie een aantal indicatoren benoemd worden die het risico op 

vervoersarmoede in een plattelandsgemeente kunnen verklaren. Echter zal in het conceptueel model 

naar voren komen dat meerdere aspecten met elkaar samenhangen.  

De individuele vervoersmogelijkheden van mensen kunnen gezien worden als een samenkomst van 

kansen en beperkingen. Inkomen vormt hierbij een goede indicator. Zo kan een gebrek aan inkomen 

ervoor zorgen dat men niet kan beschikken over een auto, of alternatieve vervoersmiddelen als te 

duur ervaart. Aan de andere kant kan inkomen er ook voor zorgen dat een jaarabonnement 

afgesloten kan worden voor de trein, of dat een tweede auto kan worden aangeschaft om in de 

vervoersbehoeften te voorzien. De mogelijkheden die men heeft in de stad en op het platteland, 

verschillen van elkaar. Op het platteland kampt men met een geringer aanbod van infrastructuur en 

openbaar vervoer (Steenbekkers, Simon & Veldheer, 2006).  

  

In de volgende alinea zullen aan de hand van de tijd-ruimte geografie van Hägerstrand (1970) 

verschillende beperkingen genoemd worden die zich mogelijkerwijs voordoen bij het uitvoeren van 

activiteiten. Verderop in het theoretisch kader zullen op basis van de genoemde beperkingen een 

aantal factoren worden opgesteld die de individuele vervoersmogelijkheden eventueel verkleinen. 

Geringe vervoersmogelijkheden vergroten namelijk het risico op vervoersarmoede.  

 De theorie van Hägerstrand (1970) is gebaseerd op het idee dat mensen een bepaald 

ononderbroken pad door tijd en ruimte beschrijven gedurende een dag, week, maand of jaar (Dijst, 

2006). De benadering verbindt de verplaatsingen van individuen aan de activiteiten die men wil 

uitvoeren en de daarbij optredende beperkingen, ook wel constraints genoemd (Harms, 2008). Om 

overzicht te krijgen van de beperkingen die de deelname aan activiteiten in tijd en ruimte 

beïnvloeden, heeft Hägerstrand (1970) drie typen constraints opgesteld. De eerste belemmeringen 
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zijn te vinden in de biologische en instrumentele beperkingen. Deze zogeheten capability constraints 

(fysieke beperkingen) hebben bijvoorbeeld te maken met verplichtingen als slapen, eten en drinken. 

Het instrumentele aspect weerspiegelt het mogelijke gebrek van bepaalde vervoersmiddelen die niet 

ter beschikking staan van een individu. Het tweede soort beperkingen, ook wel coupling constraints 

(sociale beperkingen), zijn beperkingen die optreden wanneer bepaalde activiteiten niet uitgevoerd 

kunnen worden doordat de benodigde personen en materialen niet aanwezig zijn. Afspraken over 

tijdstip, tijdsduur en locatie zijn noodzakelijk om activiteiten met anderen doorgang te laten vinden. 

Tot slot wordt de laatste beperking als authority constraints (gezagsbeperkingen) betiteld. Deze 

beperkingen hebben betrekking tot de toegang van activiteiten en vervoerswijzen in tijd en ruimte. 

Hierbij kan men denken aan openingstijden van winkels en de verplichting van het in bezit zijn van 

een rijbewijs om te mogen autorijden (Dijst, 1995; De Pater & Van der Wusten, 1996).   

Met de fysieke, sociale en machtsbeperkingen die verband houden met de deelname aan activiteiten 

in tijd en ruimte kan een driedimensionaal prisma gevisualiseerd worden. Het laat zien welke 

mogelijkheden men heeft binnen een bepaalde periode. Dit wordt ook wel actieruimte genoemd. 

Vanuit een bepaalde startpositie kan een maximaal gebied afgebakend worden dat men kan 

bereiken, voordat men terug moet keren richting huis (Schensul, Le Compte, Trotter, Cromley & 

Singer, 1999). Binnen het prisma kan besloten worden welk tijd-ruimtepad men wil afleggen, maar 

men er onmogelijk buiten treden. Wanneer de persoonlijke prisma’s op een fysiek vlak of in het 

landschap geprojecteerd worden, ontstaat een gebied dat de potentiële actieruimte voorstelt 

(Lenntorp, 1976).  

Om een indruk te geven van een persoonlijk prisma, wordt in figuur 4 een voorbeeld weergegeven 

hoe een bepaald prisma er mogelijkerwijs uit zou kunnen zien. De mogelijkheden die een individu 

heeft binnen een bepaalde periode om een bepaalde afstand af te leggen, wordt in dit prisma 

afgebeeld. Het prisma verandert van vorm afhankelijk van de eerder genoemde constraints. Een 

andere mogelijkheid waardoor het prisma van vorm verandert, is door de snelheid waarmee een 

persoon reist vanwege een bepaalde keuze voor een vervoersmiddel. De ellips die is afgebeeld 

binnen het prisma is de potentiële actieruimte van een persoon. Dit is een gebied waarbinnen men 

verschillende paden kan afleggen om bepaalde activiteiten uit te voeren georganiseerd rond 

terugkerende activiteiten die in hoge mate zijn gefixeerd in ruimte en tijd (Dijst, 2006).  
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       Figuur 4: Tijd-ruimte prisma en potentiële actieruimte 
       Bron: Miller, 1991 
 

Wanneer men voor een bepaalde activiteit kiest, ontstaat er een pad dat daartoe leidt, zoals in figuur 

5 te zien is. Dit wordt ook wel de feitelijke actieruimte van een individu genoemd (Dijst, 2006). Meer 

dan 90% van de activiteiten die men in de jaren ‘30 uitvoerde vond plaats binnen een straal van 5 

kilometer rond de eigen woning.  In 1990 was een straal van 30 kilometer nodig om dezelfde 

vergelijking te maken (Van Wee, 1994) Naarmate men in de loop der tijd steeds frequenter konden 

beschikken vanaf de jaren 19’60 over snelle vervoerswijzen in plaats van te lopen, werden 

logischerwijs grotere afstanden overbrugt in kortere reistijd. De noodzaak om in de stad te wonen, 

waar alle voorzieningen voorhanden waren, werd kleiner.  

 

 
            Figuur 5: Potentiële actieruimte op een dagelijks pad  

            Bron: Harmoinen, 2003 
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Church et al. (2000) gaan mee in de gedachtegang van de tijd-ruimte geografie wat betreft de 

mogelijkheden die men krijgt om toegang te krijgen tot activiteiten binnen bepaalde tijd en ruimte. 

Daarnaast zijn persoonlijke omstandigheden volgens hen ook relevant bij de totstandkoming van een 

individueel prisma. Church et al. (2000) geven een heel breed aspect van karakteristieken wat zij 

onder persoonlijke omstandigheden verstaan. Zo noemen zij bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, 

huishoudenspositie, fysieke en intellectuele capaciteit en etniciteit.  

 Naar aanleiding van de tijd-ruimte geografie van Hägerstrand (1970), het artikel van Church 

et al. (2000) Dijst (1995) en andere literatuur is een aantal concrete componenten bondig opgesteld 

die mogelijke verplaatsingsbeperkingen of de kans daarop inzichtelijk kunnen maken, te weten:  

1. Financiële middelen. Geen of beperkt inkomen kunnen de aanschaf en het onderhoud van 

een auto onmogelijk maken of sterk bemoeilijken. Gezien de trend waarin de auto een 

prominentere rol zal gaan spelen in onze samenleving, wordt men zonder auto in zekere 

mate beperkt in het maken van verplaatsingen. Alternatieve vervoerwijzen kosten mogelijk 

minder, maar zijn niet altijd beschikbaar en kunnen niet altijd de mogelijkheid bieden om een 

bepaalde bestemming te bereiken (Koutsopoulos & Schmidt, 1975; Cass, Shove & Urry, 

2005).  

2. Organisatie in tijd. Het feit dat de auto een prominentere rol is gaan spelen in onze 

samenleving is mede te danken aan het feit dat Nederlanders steeds meer activiteiten op 

één dag moeten combineren. Deze intensivering zorgt ervoor dat men flexibel moet zijn en 

zichzelf snel kan verplaatsen over grotere afstanden. Zonder auto wordt dit steeds vaker 

onmogelijk, stelt Jeekel in een artikel in de Volkskrant (Hofs, 2011). Veel huishoudens met 

kinderen moeten naast het huishouden en de boodschappen ook nog vaak werken en de 

kinderen naar school brengen in een kort tijdsbestek. Elchardus (2004) stelt dat de media 

een belangrijke rol spelen bij het structureren van onze keuzen. Hoewel we zelf kunnen 

beslissen, kiezen we opmerkelijk vaak voor dezelfde patronen. Andere indicatoren die met 

de organisatie in tijd te maken hebben zijn de gezette begin- en eindtijden van activiteiten, 

openings- en sluitingstijden van voorzieningen en ook bijvoorbeeld de duur van een reis. 

Daarnaast kunnen vertrektijden van het openbaar vervoer ook nog een rol spelen in de 

perceptie van persoonlijke vervoersmogelijkheden.  

3. Organisatie in ruimte. Verplaatsingen zijn een vereiste om activiteiten buitenshuis uit te 

kunnen voeren. Mobiliteit is in zekere mate een voorwaarde om te participeren in de 

samenleving. Op het platteland moeten bewoners voor de deelname van activiteiten grotere 

afstanden afleggen dan stedelingen. De locaties waar de activiteiten plaatsvinden, zijn 

simpelweg op het platteland over grotere afstanden verspreid (Maat & Timmermans, 2006). 

De afstand tot de bushalte en de locatie waar een trein of bus stopt kan mogelijk al een 
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belemmering zijn bij het uitvoeren van activiteiten door middel van het openbaar vervoer. 

Mensen zullen eerder voor de auto of fiets kiezen en mogelijk activiteiten niet uitvoeren 

wanneer dit niet mogelijk is. De auto creëert zoals Augé (1995) beschrijft ‘non-places of 

supermodernity’. Dit houdt in dat bepaalde locaties en omgevingen zodanig zijn ingericht dat 

deze locaties alleen toegankelijk zijn voor autogebruikers. Denk hierbij aan motels, drive-in 

faciliteiten, tankstations langs snelwegen en parkeergarages (Merriman, 2004).  

 

De drie bovengenoemde componenten dienen als belangrijke pijlers ter beoordeling van de 

vervoersmogelijkheden. Vervoersmogelijkheden bieden kansen om mensen hun activiteiten uit te 

laten voeren. Het is ook mogelijk dat men niet de beschikking heeft over een auto, fysiek niet in staat 

om afstanden te fietsen of te lopen en zodoende niet de gewenste plek te bereiken. Daarnaast kan 

een treinstation in de nabije omgeving ontbreken, waardoor dit alternatief minder toegankelijk is. De 

afstand tot de bushalte, de reistijden en de route die de bus aflegt kunnen eveneens voor problemen 

zorgen.  

2.6 Conceptueel model  

In deze paragraaf zal een conceptueel model worden gegeven welke dient als schematisch overzicht. 

De verschillende maatschappelijke trends, de behandelde cijfermatige trends over de centrale rol 

van de auto, de kwetsbare groepen en de theorie van Hägerstrand (1970), bieden verschillende 

concepten en inzichten om het risico op vervoersarmoede in een plattelandsgemeente inzichtelijk te 

maken. De relevante begrippen worden in het conceptueel model met elkaar in verband gebracht, 

die als basis dient voor het methodologische en empirische deel van dit onderzoek. Centraal in het 

conceptueel model staan de vervoersmogelijkheden aangezien deze voornamelijk de basis vormt 

voor de bepaling van het risico op vervoersarmoede. Naast de drie componenten die afgeleid zijn uit 

de theorie van Hägerstrand (1970), vormt het autobezit en het aanbod van openbaar vervoer ook de 

basis ter beoordeling van de vervoersmogelijkheden. In de volgende alinea zal het conceptueel 

model en de onderlinge verbanden kort uitgelegd worden.  

Het conceptueel model in figuur 6 is opgesteld aan de hand van de eerder beschreven paragrafen in 

het theoretisch kader. Uit deze paragrafen zijn de belangrijkste kernwoorden gehaald om het 

conceptueel model te vormen. Bij het opstellen van het conceptueel model is een onderscheid 

gemaakt tussen drie schaalniveaus, te weten: maatschappelijk, locationeel en persoonlijk. Hoewel dit 

op zichzelf staande niveaus zijn, houden de schaalniveaus in het conceptueel verband toch verband 

met elkaar. Zowel de doorgetrokken en onderbroken pijlen veronderstellen causale relaties. Het 

verschil is dat de doorgetrokken pijlen causaliteiten binnen een schaalniveau voorstellen en de 
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onderbroken pijlen veronderstellen causaliteiten tussen verschillende schaalniveaus. Om dit te 

verduidelijken zijn een aantal raamwerken gemaakt om het overzichtelijk te maken. Om de 

onderlinge verbanden te verduidelijken, zal de komende alinea nog aandacht gegeven worden aan 

de uiteenzetting van deze verbanden 

Figuur 6: Conceptueel model 

 

Centraal in het conceptueel model staat het persoonlijke schaalniveau, omdat in dit onderzoek de 

perceptie van de inwoners van een plattelandsgemeente centraal staat ter beoordeling van het risico 

op vervoersarmoede. Belangrijke factoren die hierop van invloed zijn organisatie in tijd, organisatie 

in ruimte en financiële middelen van huishoudens, welke afgeleid zijn uit de tijd-ruimte geografie van 

Hägerstrand (1970) zoals beschreven in paragraaf 2.5. Hoewel intensivering van maatschappelijk 

schaalniveau is, heeft deze trend invloed op de organisatie in tijd. Door intensivering ontstaat een 
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persoonlijk dagpatroon waarin personen steeds meer taken sneller moeten uitvoeren binnen een 

bepaald tijdsbestek en daarbij ook flexibel moeten handelen. Dit leidt ertoe dat men veelal voor de 

auto als vervoersmiddel kiest boven de fiets en de bus, vanwege de aspecten gemak, flexibiliteit, 

vrijheid en gewoonte (Maxwell, 2001; Hagman, 2004; Steg & Gifford, 2005; Gatersleben, 2007). Op 

basis van deze aspecten ziet men de fiets en de bus ook vaak niet als alternatief voor de auto, terwijl 

veel activiteiten hiermee uitgevoerd kunnen worden. Dit gegeven kan ertoe leiden dat men bij het 

niet kunnen beschikken over een auto gemakkelijk een verhoogd risico heeft tot het ervaren van 

vervoersarmoede Deze perceptie kan ertoe leiden dat men al snel een verhoogd risico heeft tot het 

ervaren van vervoersarmoede bij het missen of kwijtraken van de auto.  

2.7 Ter afsluiting  

In dit hoofdstuk is het theoretisch kader gepresenteerd dat als kern zal dienen voor het empirisch 

onderzoek waarin duidelijk naar voren zal komen in hoeverre de beschreven theorie overeenkomt 

met de werkelijkheid in een plattelandsgemeente. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zijn de 

belangrijkste begrippen vervoersarmoede en sociale uitsluiting beschreven. Hierbij is vervolgens 

gekozen welke definities in het onderzoek gehanteerd zullen worden. In de daarop volgende 

paragraaf zijn verschillende trends in kaart gebracht. Er zijn vijf maatschappelijke trends te 

onderscheiden die van invloed zijn op het autobezit in Nederland. Daarnaast is in deze paragraaf 

beschreven dat deze verschillende trends op maatschappelijk en locationeel niveau ervoor kunnen 

zorgen dat het aanbod van het reguliere openbaar vervoer op het platteland verslechterd. De 

vervoersmogelijkheden zullen hierdoor afnemen en het risico op vervoersarmoede neemt daarbij toe 

wanneer, mits men niet altijd kan beschikken over een auto bij het uitvoeren van gewenste 

activiteiten of alternatieve vervoerwijzen geen mogelijkheden bieden. In paragraaf drie is aan de 

hand van een aantal voorbeelden aangegeven welke kwetsbare groepen internationaal en binnen de 

Nederlandse samenleving bestaan. Vervolgens is in de vierde paragraaf de tijd-ruimte geografie van 

Hägerstrand (1970) behandeld.  De beschreven theorieën hebben als uitgangspunt gediend bij het 

opstellen van de enquêtevragen, waarbij de focus heeft gelegen om het risico op vervoersarmoede 

zo goed mogelijk te achterhalen. Dit is gedaan door vragen op te stellen die betrekking hebben gehad 

op de vervoersmogelijkheden en mogelijke beperkingen die men zou kunnen ervaren. Daarbij speelt 

de perceptie van de mensen een belangrijke rol ter beoordeling van vervoersarmoede en het 

bepalen van een mogelijke kwetsbare groepen zoals aangegeven in paragraaf 2.3.   

 Alvorens de resultaten gepresenteerd zullen worden in hoofdstuk 4, zullen in het volgende 

hoofdstuk de onderzoeksstrategie en –methode aan bod komen die in dit onderzoek gehanteerd 

worden. Deze dienen als basis bij het uitvoeren van het empirische deel van dit onderzoek.  
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3. METHODOLOGIE 

In dit hoofdstuk zullen verscheidene zaken aan bod komen. Allereerst zal de onderzoeksstrategie en 

–methoden beschreven worden. Dit is de basis van het onderzoek en de keuze tussen kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek levert verschillende inzichten op. Vervolgens zal de keuze voor de gemeente 

Nieuwkoop als onderzoeksgebied worden toegelicht. Ook zullen enkele voorbeeldvragen genoemd 

worden die bij het enquêteren gesteld zijn aan de respondenten. Tevens zal de onderzoekspopulatie 

van dit onderzoek belicht worden.  

3.1 Onderzoeksstrategie en -methode 

De eerder benoemde onderzoeken (Thijssen, 2010; Ten Holder, 2010) hebben hun gegevens onder 

andere vergaard door een aantal interviews af te nemen bij respondenten, die inzicht konden geven 

in de persoonlijke problemen die mensen hadden in het doen van gewenste verplaatsingen. Echter 

geeft Grieco (2003) terecht aan hier moeite te hebben met de nadruk op kwalitatieve studies met 

betrekking tot thema’s zoals vervoersarmoede: ‘’reports have relied on the recording of and 

analysing the responses of low income respondents on their transport experience, rather than 

undertaken the systematic measurement of the accessibility of key services to the citizens of low 

income areas or specific vulnerable social categories’’. Het aanbrengen van systematiek binnen het 

onderzoek is een van de redenen om te kiezen voor kwantitatief onderzoek. Slechts enkele 

verkennende onderzoeken zoals van Thijssen (2010) Ten Holder (2010) zijn uitgevoerd als het gaat 

om vervoersarmoede in Nederland. Kwalitatief onderzoek vormde hierbij de leidraad, waarbij 

interviews werden afgenomen om gegevens te verzamelen onder een zeer kleine groep mensen. Het 

uitvoeren van verkennend kwantitatief onderzoek naar – het risico op – vervoersarmoede op het 

platteland binnen de Randstad is nooit eerder uitgevoerd.     

De strategie die in dit onderzoek gehanteerd is, is survey onderzoek. Deze vorm van onderzoek biedt 

een breed pakket aan informatie als het gaat over een bepaald thema, in dit geval vervoersarmoede. 

Kenmerkend voor een survey onderzoek is dat de gegevens verzameld worden aan de hand van 

voorafgestelde vragen aan de respondenten. Hierbij kan men kiezen of dit schriftelijk al dan niet 

mondeling gebeurt. In dit onderzoek zal voor het laatste gekozen worden.  

Eerder is al aangegeven dat er weinig bekend is over vervoersarmoede en het risico hierop binnen 

ruraal gebied in Nederland. Om voldoende inzicht te kunnen krijgen over de mogelijke 

vervoersarmoede die de bewoners uit de gemeente Nieuwkoop kunnen ervaren, zijn 100 

mondelinge enquêtes afgenomen. Deze moeten voldoende informatie geven voor een gefundeerde 
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basis om uitspraken op te baseren. De enquêtes zijn willekeurig afgenomen onder de bewoners van 

zoveel mogelijk verschillende kernen binnen de gemeente Nieuwkoop om eventuele 

overeenkomsten en verschillen zichtbaar te maken. De gemeente Nieuwkoop bestaat uit 13 kernen 

die door gemeentelijke herindelingen bij elkaar zijn gevoegd. Voorzieningen zijn de afgelopen jaren 

vaker gecentraliseerd, waardoor de verschillen ietwat groter zijn geworden dan ze al waren. In de 

volgende paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de voorzieningen van der onderzochte 

kernen. Verderop in het hoofdstuk zal  tevens aangegeven worden in welke kernen precies 

geënquêteerd is en waarom.  

Enkele voorbeelden van enquêtevragen zullen nu genoemd worden met daarachter het idee om het 

risico op vervoersarmoede in de gemeente Nieuwkoop in zekere zin meetbaar te maken. De 

perceptie van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop staat hierin centraal, aangezien de 

persoonlijke beoordeling van vervoersmogelijkheden het risico op vervoersarmoede inzichtelijk moet 

maken. Men kon bijvoorbeeld aangeven in hoeverre men het al dan niet eens was de stellingen: ‘’De 

bushalte ligt te ver van mijn huis’’, ‘’Het openbaar vervoer rijdt niet op de gewenste tijden’’, ‘’De 

kosten van het openbaar vervoer zijn te hoog’’ en ‘’Door een gebrek aan openbaar vervoer ben ik 

niet in staat de activiteiten uit te voeren die ik zou willen’’. Op basis van een antwoord kan bepaald 

worden of de activiteiten die men wenst uit te voeren ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden 

in de perceptie van de respondenten. Een oudere dame die bijvoorbeeld slecht ter been is, zal een 

afstand van enkele honderden meters tot de bushalte als te ver ervaren.  

3.2 Keuze en afbakening onderzoeksgebied 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeente Nieuwkoop. Vanuit een planologische visie is het 

interessant te onderzoeken of de kans bestaat dat inwoners van deze plattelandsgemeente binnen 

de Randstad, midden in het Groene Hart, welke heel centraal ligt ten opzichte Amsterdam, Den Haag 

en Utrecht, mogelijkerwijs vervoersarmoede ervaren. Onder het platteland wordt in dit onderzoek 

het volgende verstaan: ‘’Het niet-verstedelijkte deel van Nederland, inclusief dorpen en kleinere 

steden tot een maximum van 30.000 inwoners’’ (Regiebureau POP, 2012). 

 Bij de selectie van een gemeente in Nederland was het van belang dat deze naast de 

genoemde plattelandsdefinitie ook dunbevolkt is en op het vasteland ligt. De eilanden vallen hierbij 

dus af; de geïsoleerde ligging kan een vertekend beeld geven ten opzichte van de rest van Nederland. 

De bevolkingsdichtheid wordt gemeten aan de hand van het aantal inwoners per vierkante 

kilometer. De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland is 491 inwoners per vierkante kilometer. 

Den Haag  is met 5.967 inwoners per vierkante kilometer de dichtbevolkste gemeente van 

Nederland. In figuur 8 is de gemeente Nieuwkoop in het roze aangegeven en heeft een speciale 
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ligging midden in het groene Hart. Met een totaal van 26.961 inwoners en een landoppervlak van 

79,45 vierkante kilometer is de bevolkingsdichtheid slechts 339 inwoners per vierkante kilometer kan 

men dit gerust een plattelandsgemeente noemen. De gemeente ligt zoals in figuur 8 te zien is redelijk 

centraal in Nederland, tussen de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht in. Het is 

planologisch interessant te noemen dat ondanks de gunstige ligging midden in het Groene Hart en de 

Randstad, de gemeente redelijk geïsoleerd van de omgeving is door het ontbreken van een 

treinstation en snelle busverbindingen. Daarnaast duurt het enige tijd voordat men op de rijkswegen 

A2, A4 en A12 rijdt. Ook zijn er een aantal kernen in de gemeente Nieuwkoop die niet of nauwelijks 

beschikken over een busverbinding. Zij zijn aangewezen op de grotere kernen of de nabijgelegen 

gemeenten voor het reguliere openbaar vervoer. Er is dus een reële kans dat men in de gemeente 

Nieuwkoop vervoersarmoede zal ervaren wanneer zij niet over een auto kunnen beschikken.  

Om een algeheel beeld te geven van het voorzieningenniveau van de onderzochte kernen wordt in 

figuur 7 een overzicht gegeven. 

Gemeentedeel Voorzieningenniveau 

Nieuwkoop & Langeraar 

Deze grotere dorpen beschikken over een breed 

voorzieningenniveau met winkels, sportaccommodaties en 

recreatieve attracties als een golfbaan, zwembad, scholen, 

zorgvoorzieningen en openbaar vervoer 

Zevenhoven & Noorden 

Deze middelgrote dorpen hebben een beperkt 

voorzieningenaanbod. Deze bestaan uit een aantal winkels, een 

school en een huisarts  

Woerdense Verlaat 

Dit kleine dorp heeft geen tot nauwelijks voorzieningen. De 

inwoners zijn aangewezen op de bovenstaande dorpen om in hun 

dagelijkse behoeften te voorzien.  

Figuur 7: Voorzieningenniveau per dorpskern 
Bron: Nieuwkoop, 2009 

Aan figuur 7 kan worden toegevoegd dat horeca in veel kernen te vinden is. Hierbij moet men vooral 

denken aan cafés en restaurants. In Woerdense Verlaat zijn geen cultuur- en 

ontspanningsvoorzieningen te vinden, zoals dit wel in Nieuwkoop, Zevenhoven, Langeraar en 

Noorden het geval is. Om het aantal voorzieningen verder aan te vullen heeft de gemeente 

Nieuwkoop een aantal standplaatsen per kern toegewezen om een weekmarkt te laten plaatsvinden. 

Op het gebied van openbaar vervoer bestaan een aantal verschillen tussen de kernen. Nieuwkoop en 
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Zevenhoven beschikken over een busverbinding die elk half uur gedurende de dag door de 

hoofdstraten van de kern rijden. Woerdense Verlaat beschikt over geen enkele busverbinding. 

Weliswaar staat in de tabel dat zowel Nieuwkoop en Langeraar over een eigen busverbinding 

beschikken. Dit is echter ten dele waar. Mogelijk valt de busverbinding nog binnen de grenzen van 

het dorp, echter ligt deze verbinding enkele kilometers van de bebouwing vandaan. In Noorden rijdt 

slechts ’s sochtends vroeg en laat in de middag een bus (Nieuwkoop, 2009). Op basis van verschillen 

in het niveau van openbaar vervoer en is ervoor gekozen in de analyse van de resultaten geen 

onderscheid te maken tussen verschillende kernen om zo een algeheel beeld te vormen van de 

gemeente Nieuwkoop. Daarnaast moet het samenvoegen van de gegevens fragmentatie voorkomen. 

 
Figuur 8: Ligging gemeente Nieuwkoop  
Bron: Google Maps, 2012; bewerkt door auteur 
 

Met de auto zijn de stadscentra van Amsterdam, Den Haag en Utrecht met zo’n drie kwartier goed te 

bereiken vanuit de gemeente Nieuwkoop. Echter wanneer men het openbaar vervoer gebruikt, kost 

dit ruim een uur om Utrecht te bereiken en voor Den Haag en Amsterdam neemt dit zelfs ruim 

anderhalf uur in beslag. De gemeente Nieuwkoop beschikt namelijk niet over een treinstation. 
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Hiervoor zullen de meeste inwoners gebruik moeten maken van het station Alphen aan den Rijn, 

welke beschikt over een enkel spoor. Andere stations die frequent gebruikt worden door de 

inwoners van de gemeente Nieuwkoop zijn Bodegraven en Nieuw-Vennep en zelfs Breukelen, 

afhankelijk van de ligging van de betreffende kern en de activiteit die men wil uitvoeren. Dit 

onderzoek zal moeten nagaan in hoeverre er in deze gemeente er sprake is van vervoersarmoede en 

het risico hierop en of mensen hierdoor eventueel van activiteiten en voorzieningen uitgesloten 

worden. De gemeente Nieuwkoop uit maar liefst dertien kernen door gemeentelijke herindelingen in 

de loop der tijd. De dertien kernen  zijn: Nieuwkoop, Ter Aar, Zevenhoven, Noorden, Woerdense 

Verlaat, Langeraar, Nieuwveen, Papenveer, Vrouwenakker, Korteraar, Meije, Noordeinde en Noordse 

Dorp. Alle kernen zijn afgebeeld in onderstaande figuur. Bij het selectieproces van de kernen was het 

van belang meerdere kernen te kiezen die onderling van elkaar verschilden. Zowel op het gebied van 

inwoneraantal als het voorzieningenniveau speelde hierbij een rol.  

 

 
Figuur 9: Gemeente Nieuwkoop 
Bron: Nieuwkoop, 2012 
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3.3 Onderzoekspopulatie 

Om een eerste algehele indruk te krijgen van het aantal inwoners, wordt hieronder een kort 

overzicht gegeven van de bevolkingssamenstelling van de kernen in de gemeente Nieuwkoop 

(Nieuwkoop, 2012). Van de dertien kernen waaruit de gemeente bestaat, zijn alleen de delen 

opgenomen in de tabel waarin ook geënquêteerd is.  

Gemeentedeel Man Vrouw Totaal 

Nieuwkoop 4320 4373 8693 

Noorden 936 856 1792 

Woerdense Verlaat 433 395 828 

Zevenhoven 1482 1394 2876 

Langeraar 1232 1278 2510 

Figuur 10: Aantal inwoners per 1-1-‘12 
Bron: Nieuwkoop, 2012 
 

In de onderzochte kernen wonen totaal 16.669 mensen wonen, waarvan 8403 mannen en 8296 

vrouwen. Het totale inwonertal van de gemeente Nieuwkoop is zoals eerder gezegd 26.961. Bij het 

enquêteren zijn mensen willekeurig aangesproken. Er is namelijk geprobeerd zo’n breed mogelijk 

publiek aan te spreken om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk bevolkingsgroepen zijn meegenomen 

in de enquête. Geboortejaren van de respondenten liepen dientengevolge uiteen van 1930 tot en 

met 1995. De minimale leeftijd om mee te mogen doen aan deze enquête is op 16 jaar gesteld.  

De dataverzameling van dit onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie en 100 enquêtes. Verschuren 

& Doorewaard (2007) stellen een minimum van 40 à 50 enquêtes, welke ruimschoots gehaald is, om 

enigszins geldende uitspraken over de onderzochte populatie. De enquêtes zijn afgenomen in de 

kernen Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat, Zevenhoven, Langeraar en nogmaals Zevenhoven 

binnen een periode van 3 april en 8 mei. In de volgende alinea’s zal zoal aandacht besteed worden 

hoe de respondenten benaderd zijn, de verhouding man/vrouw en het aandeel mensen dat niet 

reageerde of niet mee wilde werken. 

Hoewel het gestelde minimum aantal enquêtes gehaald is, kan een kanttekening gemaakt worden. 

De 100 respondenten vormen voor een verkennend onderzoek een goede indruk van de mogelijke 

bestaande problematiek omtrent de kans op vervoersarmoede of daadwerkelijke vervoersarmoede 
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in de gemeente Nieuwkoop. Echter is het generaliseren van algemeen geldende uitspraken lastig 

gezien de beperkte omvang van het onderzoek. Desalniettemin is het goed mogelijk dat dit 

exploratieve onderzoek een basis neerlegt waarop vervolgens diepgaand kwalitatief of kwantitatief 

vervolgonderzoek kan worden uitgevoerd.   

Er is gekozen om in de geselecteerde kernen te enquêteren. Het benaderen van de respondenten 

gebeurde geheel willekeurig en op meerdere plekken. Veel onderzoeken hanteren bepaalde criteria 

aan de groep respondenten die benaderd wordt. Juist vanwege het verkennende karakter van dit 

onderzoek is gekozen dit niet te doen. Het merendeel van de mensen is benaderd door bij hen thuis 

aan te bellen, maar ook door langs te gaan bij de plaatselijke voetbal- en tennisverenigingen en 

verschillende winkelcentra om een zo breed en gevarieerd mogelijk publiek aan te spreken.  Doordat 

er geen criteria gehanteerd werden aan de respondenten was een geschikte respondent een persoon 

wanneer diegene woonachtig is binnen de gemeente Nieuwkoop en bereid is om een enquête in te 

vullen.  

Resumerend kan worden gezegd dat in dit hoofdstuk gekozen is voor kwantitatief onderzoek, dat is 

uitgevoerd door het afnemen van 100 enquêtes in de gemeente Nieuwkoop. Respondenten werden 

op verschillende locaties in de gemeente Nieuwkoop benaderd. Naast het criterium van minimale 

leeftijd, moest de respondenten ook in de kern woonachtig zijn waar op die dag enquêtes werden 

afgenomen. In het volgende hoofdstuk zullen de resultaten gepresenteerd worden die op basis van 

de enquêtes verkregen zijn. Zoals in het theoretisch kader beschreven staat, zullen enerzijds de 

demografische en autoafhankelijke trends in de gemeente Nieuwkoop getoetst worden. Dit geldt 

eveneens voor de beschreven kwetsbare groepen. Daarnaast zal de tijd-ruimte geografie gehanteerd 

worden. 
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4. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquêtes besproken en geanalyseerd. De analyse vindt 

plaats aan de hand van het overzicht met risiconiveaus, beschreven in paragraaf 2.3. In eerste 

paragraaf van dit hoofdstuk zal allereerst een kort overzicht gegeven worden van de kenmerken van 

respondenten. In de daarop volgende paragrafen worden de percepties van bestaande 

vervoersmogelijkheden vergeleken tussen mannen en vrouwen en huishoudenstypen en 

inkomensgroepen. Hierin staan de auto en het openbaar vervoer als vervoersmogelijkheden 

centraal, echter speelt de rol van de fiets een zeer belangrijke rol. Vervolgens kunnen uit de 

verschillende percepties een tweetal risiconiveaus opgemaakt worden. In de afsluitende paragraaf 

van dit hoofdstuk wordt een deelconclusie getrokken die geïllustreerd wordt aan de hand van figuur 

14.  

 4.1 Kenmerken van de respondenten 

Zoals in hoofdstuk 3 naar voren is gekomen, zijn er 100 enquêtes afgenomen in de gemeente 

Nieuwkoop. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de onderzochte 

gemeentedelen met de bijbehorende absolute cijfers die opgemaakt kunnen worden uit afgenomen 

enquêtes. Op basis van gelijkwaardige voorzieningenniveaus van de dorpskernen uit figuur 7, zijn de 

onderzochte dorpskernen samengevoegd in de volgende figuur. In de volgende paragraaf zullen 

onder andere op basis van deze gegevens een aantal vergelijkingen gemaakt worden om de 

perceptie van respondenten in de gemeente Nieuwkoop met betrekking tot het ervaren van 

vervoersarmoede te illustreren 

  
Nieuwkoop & 

Langeraar 
Noorden & 

Zevenhoven 
Woerdense             

Verlaat 

Respondenten 50 41 9 
Man 18 17 3 
Vrouw 32 24 6 

        Non-respons 75 72 6 
Meest voorkomende 
leeftijdscategorie 61-66 jaar 51-66 jaar 61-66 jaar 
Meest gebruikte   
vervoersmiddel    
      Auto 39 26 8 
      Fiets 15 12 0 
      Openbaar vervoer 2 2 0 
      Motor 1 1 1 
      Anders 4 0 0 
Rijbewijs- en autobezit    
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Rijbewijsbezit 44 25 9 
Autobezit 45 23 9 
Huishoudenssamenstelling    
Alleenstaand 9 12 1 
Eenouder 2 1 0 

Samenwonend met partner 20 8 3 
Samenwonen met partner en 
kinderen 19 20 5 
Bruto maandinkomen    
Tot € 1200 ,- 15 12 2 
Tot € 2000 ,- 5 8 3 
Tussen € 2000 - €  3000 ,- 13 8 4 
Meer dan € 3000 ,- 16 7 0 
Figuur 11: Achtergrondkenmerken respondenten 

 

Het percentage mannen onder de respondenten bedraagt 38% en het percentage vrouwen 62%. 17% 

van de respondenten is geboren tussen 1946 en 1950 en 12% tussen 1956 en 1960. Dit maakt dat de 

grootste groep respondenten tussen de 52 en 66 jaar is. De samenstelling van de huishoudens is ook 

redelijk homogeen te noemen: maar liefst 75% van de respondenten woont samen, al dan niet met 

kinderen. De bereidheid om aan de enquête mee te werken was daarentegen minder homogeen te 

noemen. Waar in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat het responspercentage precies gelijk 

was verdeeld, lag dit percentage met ongeveer één derde in Zevenhoven en Langeraar beduidend 

lager. De totale respons komt hiermee afgerond op 39%. Een non-respons werd als zodanig 

genoteerd wanneer een persoon niet aanwezig was of niet bereid was om mee te doen aan het 

onderzoek. Veelvoorkomende antwoorden om niet mee te werken aan de enquête waren: ‘’Ik heb 

geen tijd’’, ‘’Daar heb ik geen behoefte aan’’ en ‘’Ik heb geen problemen met vervoer’’. Het viel 

afgezien van het respons-percentage overigens op, dat de respondenten welwillend tegenover het 

invullen van een enquête stonden. Zeker als daarbij de mensen gebaat waren met de eventuele 

resultaten van het onderzoek in de zin, dat mogelijke problemen aangedragen kunnen worden aan 

de gemeente in de hoop dat de gemeente hier iets mee doet 

 

4.2 De auto centraal: respondenten en hun perceptie over persoonlijke vervoersmogelijkheden 

 

4.2.1 Een vergelijking tussen mannen en vrouwen 

In deze sectie wordt aan de hand van empirische gegevens bekeken in hoeverre de centrale rol van 

de auto die voortkomt uit maatschappelijke trends, terug te zien is onder de bewoners van de 

gemeente Nieuwkoop. Dit wordt gedaan door een vergelijking te maken tussen mannen en vrouwen, 

inkomen en huishoudensamenstelling op het gebied van autogebruik en -afhankelijkheid. In 
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paragraaf 2.2 werd al gesteld dat van autoafhankelijkheid gesproken kan worden wanneer men 

bepaalde activiteiten alleen nog denkt te kunnen uitvoeren met behulp van de auto. De 

autogebruiker ziet geen alternatieve vervoerswijze om de activiteiten uit te voeren. Inwoners van de 

gemeente Nieuwkoop worden als autoafhankelijke burgers betiteld als 75% van deze burgers het 

niet voor mogelijk houdt om activiteiten uit te voeren zonder auto (Jeekel, 2011). Om verderop in de 

resultaten het risico op vervoersarmoede inzichtelijk te maken, zal de perceptie met betrekking tot 

autoafhankelijkheid onder de bewoners van de gemeente Nieuwkoop enerzijds gepresenteerd 

worden. Anderzijds vormt de perceptie van bewoners met betrekking tot het reguliere openbaar 

vervoer ook een belangrijke rol.  

 

Van de 100 respondenten die de enquête hebben ingevuld, hebben 15 respondenten geen rijbewijs. 

Maar liefst 13 hiervan zijn vrouw. Daarentegen hebben 50 vrouwen wel hun rijbewijs. Het autobezit 

ligt nog wat lager dan het rijbewijsbezit onder vrouwen. 11% van de totale 14% autoloze 

respondenten is vrouw. Als deze gegevens onder vrouwen afgezet worden tegen het meest 

gebruikte vervoersmiddel en de perceptie tot het uitvoeren van activiteiten binnen en buiten de 

gemeente Nieuwkoop, is een lijn te ontdekken. Van de 50 vrouwen met rijbewijs, verplaatsen zich 35 

het meest met de auto. De overige 15 vrouwen, samen met de 13 vrouwen zonder rijbewijs, 

verplaatsen zich op alternatieve wijze. 22 vrouwen verplaatsen zich het meest met de fiets tegenover 

3 vrouwen met het reguliere openbaar vervoer. Een drietal vrouwen verplaatst zich ‘’anders’’, zoals 

een brommer of scootmobiel. Het verband zet zich voort met de antwoorden die gegeven werden op 

de stelling: ‘’Zonder auto kan ik bepaalde activiteiten niet uitvoeren binnen de gemeente 

Nieuwkoop’’. Van de 63 vrouwelijke respondenten beantwoordde respectievelijk 32% en 16% de 

stelling met mee eens of helemaal mee eens. Negen van hen had geen mening. Over de perceptie 

van autoafhankelijkheid kan gesteld worden dat de vrouwen die in het bezit zijn van een rijbewijs en 

de auto als belangrijkste vervoersmiddel gebruiken, bijna voor de helft niet zonder auto kunnen bij 

de uitvoering van activiteiten binnen de gemeente Nieuwkoop. Bij het uitvoeren van activiteiten 

buiten de gemeente Nieuwkoop vinden 76% vrouwen dat dit niet mogelijk is zonder auto, terwijl 

55% de auto als meest gebruikte vervoersmiddel opgeeft. Een in het oog springend detail dat 

genoemd kan worden, is dat tevens 76% van de vrouwen in de gemeente Nieuwkoop vindt dat zij 

hun belangrijkste activiteiten kunnen uitvoeren met de fiets. Mogelijk kan hieruit opgemaakt worden 

dat een groot deel van de activiteiten van vrouwen uit de gemeente Nieuwkoop binnen de gemeente 

Nieuwkoop plaatsvinden. Op basis van de resultaten in deze alinea kan gesteld worden dat vrouwen 

voor activiteiten binnen de gemeente Nieuwkoop (43%) niet autoafhankelijk zijn en voor activiteiten 

buiten de gemeente Nieuwkoop wel (76%). Mogelijk nog opmerkelijker te noemen is dat zowel 
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vrouwen (75%) als mannen (78%) ervoor kiezen zich op een andere wijze te verplaatsen dan te voet 

of per fiets wanneer het regent.  

 

In deze alinea zal dezelfde vergelijking gemaakt worden voor mannen zoals hierboven gebeurd is 

voor vrouwen. Van de 37 ondervraagde mannen in de gemeente Nieuwkoop, hebben er 35 een 

rijbewijs, wat neerkomt op bijna 95% rijbewijsbezit. In tegenstelling tot de 22% vrouwen die de fiets 

als meest gebruikte vervoersmiddel hebben opgegeven, is onder de mannen met nog geen 14% de 

fiets een stuk minder populair. 76% van de mannen geeft aan de auto als vervoersmiddel het 

belangrijkste verplaatsingsmiddel is. Het verband wat waarneembaar is bij vrouwen tussen 

vervoermiddelengebruik en het uitvoeren van activiteiten binnen en buiten de gemeente Nieuwkoop, 

is bij mannen minder duidelijk aanwezig. Op de stelling dat zonder auto bepaalde activiteiten niet 

uitgevoerd binnen de gemeente Nieuwkoop gaf respectievelijk 24% en 19% van de mannen aan het 

hier eens of helemaal eens te zijn. Drie van hen had geen mening. Wat wel opvallend te noemen is, is 

van de vrouwen 55% de auto opgeeft als favoriete vervoersmiddel in tegenstelling tot 76% van de 

mannen. Daarentegen waren 48% van de vrouwen van mening bepaalde activiteiten niet uit te 

kunnen voeren binnen de gemeente Nieuwkoop. Het percentage onder de mannen, die veelvuldiger 

in de auto zitten, lag met 43% verhoudingsgewijs beduidend lager. Hieruit kan opgemaakt worden 

dat mannen mogelijk een andere perceptie hebben van de actieruimte die zij hebben binnen de 

gemeente Nieuwkoop wanneer hij niet beschikt over een auto. Mannen beoordelen zichzelf in 

zekere zin minder autoafhankelijk. In het donker fietsen wordt door vrouwen meer als ongewenst 

ervaren, dan door mannen bij het uitvoeren van avondactiviteiten. Ook bestaat een duidelijk verschil 

tussen mannen en vrouwen wanneer er gesteld wordt dat men bepaalde activiteiten niet kan 

uitvoeren buiten de gemeente Nieuwkoop zonder auto. In de vorige alinea werd al aangegeven dat 

76% van de vrouwen het hier in beperkte of sterke mate mee eens was. Dit percentage lag bij de 

mannen op 59%. 73% van de mannen acht het mogelijk zijn belangrijkste activiteiten uit te voeren 

met behulp van de fiets. Zowel voor activiteiten binnen (43%) als buiten (62%) de gemeente 

Nieuwkoop vinden mannen zichzelf niet autoafhankelijk. Al met al kan uit de eerste twee alinea’s 

opgemaakt worden dat alleen vrouwen die activiteiten buiten de gemeente Nieuwkoop willen 

uitvoeren autoafhankelijk zijn. Onder mannen binnen de gemeente Nieuwkoop is in zijn geheel geen 

sprake van autoafhankelijkheid.  

 

4.2.2 Een vergelijking tussen huishoudenstypen en inkomensgroepen 

 

In deze deelparagraaf zullen aan de hand van de empirische resultaten het verband tussen 

huishoudentype en de autoafhankelijkheid van de inwoners uit de gemeente Nieuwkoop in kaart 
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worden gebracht. Ter ondersteuning van deze gegevens zal een verklaring worden gepresenteerd op 

basis van verschillende bruto maandinkomens van de huishoudens. De verschillende typen 

huishoudens die in de enquête gehanteerd zijn, zijn alleenstaand, eenouder, met echtgenoot/-note 

of partner en met echtgenoot/-note of partner en kinderen. Alvorens de eerste percentages 

gepresenteerd worden, kan uit figuur 11 afgelezen worden dat in de gemeente Nieuwkoop slechts  

onder drie eenouder huishoudens een enquête is afgenomen. De cijfers bieden geen representatief 

beeld van de groep en zullen bij het benoemen van verschillende percentages achterwegen gelaten 

worden. Uiteraard worden de eenouders wel meegenomen in gemiddelden van alle respondenten.  

 Op de vraag ‘’Wat is ongeveer het gezamenlijk bruto maandinkomen van uw huishouden?’’ 

kon men kiezen tussen vijf antwoordcategorieën, te weten: minimuminkomen (tot €1200), net boven 

het minimuminkomen (tot  €2000), modaal inkomen (€2000-€3000), boven modaal (meer dan 

€3000) en als laatste had men de keuze geen antwoord op de vraag te geven.  

 Net als in de vorige paragraaf zal hier ook een vergelijking worden gemaakt met betrekking 

tot het kunnen uitvoeren van activiteiten binnen en buiten de gemeente Nieuwkoop zonder auto. De 

fiets als alternatief voor het uitvoeren voor de belangrijkste activiteiten voor de verschillende 

huishoudenstypen worden ook weergegeven. Uit de enquête is gebleken dat binnen de gemeente 

Nieuwkoop geen sprake is van autoafhankelijkheid onder de verschillende typen huishoudens. Onder 

de respondenten was slechts 46% gemiddeld het eens dat zij hun activiteiten binnen de gemeente 

Nieuwkoop zonder auto niet konden uitvoeren. Het huishoudenstype ouders met kinderen kwam het 

dichtst in de buurt van het criterium van 75% met slechts 50%. Bij het uitvoeren van activiteiten 

buiten de gemeente Nieuwkoop gaf gemiddeld 74% van de huishoudens aan dit niet te kunnen 

zonder auto. Op 1% na kan men dus spreken van autoafhankelijkheid van de huishoudens in de 

gemeente Nieuwkoop. Door de onderlinge verschillen tussen huishoudens is bij één type huishouden 

wel sprake van autoafhankelijkheid. 80% van de ouders met kinderen gaf aan het in beperkte of 

zekere mate eens te zijn met de stelling dat activiteiten buiten de gemeente Nieuwkoop niet 

uitgevoerd kunnen worden zonder auto. De andere drie huishoudenstypen kwamen met 

respectievelijk 68% en tweemaal 67% weliswaar dicht in de buurt van het criterium voor 

autoafhankelijkheid, maar mogen niet autoafhankelijk genoemd worden.  

 Op de stelling dat met behulp van de fiets de meeste activiteiten die men belangrijk vindt 

bereikbaar zijn, antwoordde 75% van de huishoudens met eens of helemaal mee eens. De groep die 

eruit springt zijn de alleenstaanden. Alleenstaanden zijn bij het uitvoeren van hun activiteiten in 

grotere mate afhankelijk van alternatieve vervoerswijzen, terwijl zij niet frequenter dan de andere 

huishoudenstypen aangeven hun belangrijkste activiteiten bereikbaar zijn met de fiets. Slechts 68% 

van de alleenstaande huishoudens zijn in het bezit van een rijbewijs en 64% heeft een auto. Dit 

percentage komt nagenoeg overeen met de autoloosheid van inwoners uit grote steden, zoals naar 
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gerefereerd is in paragraaf 2.2. In tegenstelling tot alleenstaanden ligt het rijbewijsbezit van onder 

andere partners zonder kinderen en ouders met kinderen op respectievelijk 84% en 93%. Voor het 

autobezit geldt hetzelfde. 94% van de partners zonder kinderen beschikken over een auto. Voor 

ouders met kinderen ligt dit percentage 4% lager.  

Een verklaring voor het geringe rijbewijs- en autobezit is mogelijk te vinden op basis van het bruto 

maandinkomen per huishoudenstype. Van de 22 alleenstaande huishoudens verdient 59% 

minimuminkomen, wat neerkomt op maximaal €1200 bruto per maand. Maar liefst 82% van de 

alleenstaanden verdient minder dan €2000 bruto per maand. Twee personen uit deze groep 

verdienden modaal (€2000-€3000) en slechts één alleenstaande verdient boven modaal (meer dan 

€3000).  Als deze percentages afgezet worden tegenover de huishoudens partners zonder kinderen 

en ouders met kinderen, worden de verschillen duidelijk zichtbaar. Van de echtgenoten zonder 

kinderen verdient 16% minimuminkomen en 29% verdient minder dan modaal. Daarentegen zijn de 

inkomensgroepen modaal en boven modaal met 32% allebei gelijk verdeeld. Van de ouders met 

kinderen verdienen 57% modaal of meer en daarmee bijna net zoveel als de partners zonder 

kinderen.  

 Als laatste in deze deelparagraaf wordt de perceptie van verschillende huishoudenstypen 

inzichtelijk gemaakt als het gaat om de stelling of men het al dan niet te duur vindt om een auto aan 

te schaffen en te onderhouden. Deze gegevens geven een mogelijke verklaring voor het relatief lage 

rijbewijs- en autobezit van alleenstaanden ten opzichte van andere huishoudenstypen. Uit de 

enquête is gebleken dat 41% van de alleenstaanden het te duur vindt om een auto aan te schaffen 

en te onderhouden. Vijf alleenstaanden hadden hier geen mening over en acht van de 22 

alleenstaande huishoudens was het oneens met de stelling. Als de percentages vergeleken worden 

met de andere huishoudenstypen, verschillen deze wezenlijk. Het percentage dat het eens is met de 

eerder genoemde stelling onder de huishoudens van partners zonder kinderen en ouders met 

kinderen ligt met tweemaal 16% veel lager dan de 41% onder de alleenstaanden. In figuur 6 waarin 

het conceptueel model is weergegeven, komt naar voren dat financiële middelen op persoonlijk 

schaalniveau invloed hebben op de vervoersmogelijkheden van een individu. Zoals gezegd kan een 

gebrek aan inkomen ervoor zorgen dat men niet kan beschikken over een auto, of alternatieve 

vervoersmiddelen als te duur ervaart. In de volgende paragraaf zal de perceptie met betrekking tot 

het reguliere openbaar vervoer in de gemeente Nieuwkoop uiteengezet worden.  
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4.3 Het openbaar vervoer centraal: respondenten en hun perceptie over persoonlijke 

vervoersmogelijkheden 

4.3.1 Een vergelijking tussen mannen en vrouwen 

In twaalf Duitse steden deed Brög (2002) onderzoek naar de perceptie van het regulier openbaar 

vervoer. Wat uit het onderzoek bleek, is dat reizigers in beperkte mate op de hoogte zijn van de 

kosten en snelheden van verschillende modaliteiten. De vergelijkingen tussen mannen en vrouwen 

worden op basis van zes stellingen geïllustreerd. Aan de hand van de aantal stellingen is geprobeerd 

de ervaringen van de respondenten uit de gemeente Nieuwkoop met het openbaar vervoer te 

achterhalen.  

De eerste stelling die besproken zal worden, heeft betrekking op het aanbod van regulier openbaar 

vervoer. Zoals in het conceptueel model in figuur 6 te zien is, heeft het aanbod van regulier openbaar 

vervoer invloed op de totale invloed van het openbaar vervoer, waarbij vraagafhankelijk vervoer ook 

is meegerekend. De hoogte van het aanbod heeft vanuit locationeel niveau invloed op het 

persoonlijk niveau met betrekking tot de perceptie van vervoersmogelijkheden. De stelling die dit 

inzichtelijk kan maken is: ‘’Door een gebrek aan openbaar vervoer ben ik niet in staat de activiteiten 

uit te voeren die ik zou willen’’. Gemiddeld genomen waren 44% van de respondenten het met deze 

stelling eens of helemaal mee eens, waarbij vrouwen met 52% beduidend meer beperkt worden dan 

mannen. In tegenstelling tot vrouwen vindt 30% van de mannen dat hij door het geringe aanbod van 

regulier openbaar vervoer beperkt wordt in het uitvoeren van zijn activiteiten. In de dorpskern 

Noorden gaf een werkloze alleenstaande vrouw aan dat zij weliswaar beperkt wordt in haar 

activiteiten door het geringe aanbod van openbaar vervoer, echter gaf zij aan het met de stelling 

oneens te zijn. Ze stelt dat ze op basis van haar fietsafstanden activiteiten plant en zich er bij neer 

heeft gelegd in zekere zin beperkt te worden. Mogelijkerwijs hebben meerdere respondenten deze 

attitude die ertoe leidt dat mensen problemen hebben met vervoer bij het uitvoeren van activiteiten, 

maar zich flexibel opstellen waardoor zij dit niet als probleem ervaren. Een vader van twee kinderen 

in Woerdense Verlaat had een geheel eigen visie: ‘’In mijn studententijd had ik nooit een auto nodig 

aangezien in Utrecht het openbaar vervoer uitstekend werkte. Sinds ik hier ben komen wonen met 

mijn vrouw en kinderen hebben we een tweede auto aangeschaft, zodat we altijd weg kunnen 

wanneer we willen. Er rijdt hier namelijk helemaal niks’’. Naar aanleiding van deze stelling kan 

gesteld worden dat bijna de helft van de respondenten vindt dat een gering aanbod van het 

openbaar vervoer hen beperkt in het uitvoeren van bepaalde activiteiten. 
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De tweede stelling, ‘’de bushalte ligt te ver van mijn huis’’, is gekozen om de perceptie van afstand 

tot de bushalte in kaart te brengen. Eén derde van alle respondenten was het hiermee in zekere zin 

eens. Wederom bestonden er verschillen tussen mannen en vrouwen. 30% van de mannen vond de 

afstand van zijn huis naar de bushalte te ver. Bij vrouwen lag dit percentage nog 10% hoger. Een man 

uit Langeraar had over het openbaar vervoer en de afstand tot de bushalte het volgende te zeggen: 

‘’Binnen Langeraar rijdt geen bus. Mocht je je willen verplaatsen met het openbaar vervoer, dan zal 

je eerst een aantal kilometers moeten fietsen naar de bushalte langs de provinciale weg buiten het 

dorp. Vervolgens ben je dan nog lang niet bij het treinstation in Alphen aan den Rijn. Daarom kies ik 

eigenlijk altijd voor de auto’’. Op basis van deze stelling en de laatste uitspraak kan geconcludeerd 

worden dat de afstand tot de bushalte niet past in de organisatie van ruimte van de respondenten.  

 De derde stelling die besproken wordt, is de volgende: ‘’Het openbaar vervoer rijdt niet op 

de gewenste tijden’’. Met deze stelling wordt beoogd de perceptie met betrekking tot de organisatie 

van tijd en de rol van het openbaar vervoer daarin te achterhalen. 62% van de vrouwen geeft aan, 

dat het openbaar vervoer niet op de gewenste tijden rijdt. Voor de mannen ligt dit percentage op 

43%. Van alle respondenten geeft met 56%, meer dan de helft aan dat het openbaar vervoer niet op 

de gewenste tijden rijdt. Een alleenstaande gepensioneerde vrouw uit Noorden vertelde nadat zij 

antwoord gegeven op de stelling het volgende: ‘’De bus komt hier twee keer per dag langs, ’s 

ochtends vroeg en laat in de middag. Vroeger kon ik de meeste afstanden gemakkelijk afleggen met 

de fiets, maar vanwege mijn been is een paar honderd meter lopen al zwaar. Als je bijvoorbeeld naar 

de markt wil, ben je afhankelijk van de Hopper zodat je niet de hele dag hoeft te wachten op de 

middagbus. Echter komt de Hopper geregeld een uur te laat, waardoor ik de Hopper alleen bel als 

het echt niet anders kan’’. Met de Hopper wordt de Rijnstreekhopper bedoelt, een aanbieder van 

vraagafhankelijk vervoer in het Groene Hart. Aan de hand hiervan kan gesteld worden dat het 

openbaar vervoer in de gemeente Nieuwkoop steken laat vallen om binnen de organisatie van tijd 

van de respondenten te passen.  

 De vierde stelling heeft als doel de perceptie van persoonlijke financiële middelen met 

betrekking tot de kosten van het openbaar vervoer inzichtelijk te maken. De stelling is: ‘’De kosten 

van het openbaar vervoer zijn te hoog’’. Wederom zijn meer vrouwen dan mannen het eens met de 

stelling: 44% van de vrouwen tegenover 30% van de mannen vindt dat de kosten van het openbaar 

vervoer te hoog zijn. Men heeft veelal het idee, dat het openbaar vervoer niet of nauwelijks 

goedkoper is dan de gebruikskosten van een auto. Het is opvallend te noemen dat maar liefst 12 

mannen en 22 vrouwen op de stelling neutraal hebben geantwoord. Zij gaven veelal aan niet op de 

hoogte te zijn van de tarieven van de bus en de trein. Een enkeling was van mening dat openbaar 

vervoer gratis moet zijn voor iedereen, voornamelijk zodat jongeren gemakkelijk activiteiten kunnen 

ontplooien buiten de gemeente Nieuwkoop.  
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De vijfde stelling heeft net als de tweede stelling het doel de perceptie met betrekking tot de 

organisatie in ruimte te achterhalen wanneer men met het openbaar vervoer activiteiten probeert 

uit te voeren. De stelling luidt als volgt: ‘’De openbaar vervoerverbinding stopt te ver van mijn 

eindbestemming’’. Een derde van alle respondenten gaf aan het hier mee eens te zijn tegenover 42% 

die het hier niet mee eens was. 23% gaf aan hier geen mening over te hebben, veelal vanwege het 

feit dat zij weinig gebruik maakten van het openbaar vervoer in de gemeente Nieuwkoop. Een 

bewoner uit Zevenhoven gaf hier nog een aanvulling op: ‘’In de winter zou ik naar mijn werk graag 

vaker gebruik willen maken van het openbaar vervoer in plaats van de motor, echter de verbinding is 

zo belabberd dat dit me teveel tijd kost en ik uiteindelijk voor de auto kies’’. Net als de afstand tot de 

bushalte kan geconcludeerd worden dat de eindpunt van de openbaar vervoerverbinding te ver 

verwijderd is van de wenselijke eindbestemming van de respondenten waardoor deze stellingen niet 

positief bijdragen aan een perceptie van organisatie in ruimte met het openbaar vervoer.  

 De zesde stelling die besproken wordt is de volgende: ‘’Eventuele problemen met vervoer 

zou ik oplossen door met iemand mee te rijden in plaats van te kiezen voor het openbaar vervoer’’. 

De antwoorden van de respondenten waren bij geen van de eerder besproken stellingen zo 

eenduidig. Zowel driekwart van de vrouwen als van de mannen gaf aan te kiezen voor meerijden 

boven het openbaar vervoer. Slechts 16% van de respondenten was het niet eens met de stelling en 

verkiest het openbaar vervoer boven het meerijden met iemand, veelal vanwege het 

onafhankelijkheidsaspect.  

 Ter afsluiting van deze sectie wordt de laatste stelling in behandeld: ‘’Zonder auto zou ik mijn 

dagelijkse activiteiten ook prima met het openbaar vervoer kunnen uitvoeren’’. Slechts 19% van de 

mannen en 13% van de vrouwen kon zich in deze stelling vinden. De percentages uit de vorige 

stelling worden door deze stelling nog verder benadrukt. Zowel de kosten als de organisatie in tijd en 

ruimte wordt over de gehele linie structureel negatief beoordeeld. Op basis van de resultaten die in 

deze sectie gepresenteerd zijn, kan geconcludeerd worden dat respondenten voor een groot deel 

niet tevreden zijn met het openbaar vervoer in de gemeente Nieuwkoop. 

 

4.3.2 Een vergelijking tussen huishoudenstypen en inkomensgroepen  

 

In deze subparagraaf wordt de vergelijking gemaakt tussen verschillende inkomensgroep en hun 

ervaringen met het openbaar vervoer. Met de eerste stelling ‘’door een gebrek aan openbaar 

vervoer ben ik niet in staat de activiteiten uit te voeren die ik zou willen’’ was de helft van de 

alleenstaanden het eens. Partners zonder kinderen konden zich voor 48% vinden in deze stelling ten 

opzichte van 41% van ouders met kinderen.   



 43 

Ouders met kinderen waren het met 59% in veel grotere mate dan alleenstaanden (41%) en partners 

zonder kinderen (35%) eens met de stelling dat de bushalte te ver van hun huis ligt.  

 De drie verschillende huishoudenstypen waren het vervolgens voor minimaal de helft eens 

dat het openbaar vervoer niet op de gewenste tijden rijdt. Dit vond namelijk 50% van de 

alleenstaanden, 55% van de partners zonder kinderen en 59% van de ouders met kinderen.  

 De persoonlijke financiële middelen van de respondenten lijken op basis van percentages een 

kleiner probleem te zijn met betrekking tot het openbaar vervoer. 32% van de alleenstaanden, 39% 

van de partners zonder kinderen en 41% van de ouders met kinderen vinden de huidige tarieven van 

het openbaar vervoer te hoog. Echter kan toch gesteld worden dat structureel drie à vier op de tien 

respondenten alleen al op financieel gebied het openbaar vervoer niet aantrekkelijk vinden of 

mogelijk zelfs niet eens kunnen betalen, waardoor zij beperkt kunnen worden in het uitvoeren van 

activiteiten. Zoals eerder gezegd vormen persoonlijke financiële middelen naast de organisatie in tijd 

en ruimte de belangrijke pijler ter beoordeling van de persoonlijke vervoersmogelijkheden.  

 Naast de stelling in hoeverre de bushalte te ver van huis is, kan de stelling ‘’de openbaar 

vervoer verbinding stopt te ver van mijn eindbestemming’’ gezien worden als een beoordeling van de 

organisatie in ruimte. 45% van de alleenstaanden, 29% van de partners zonder kinderen en 32% van 

de ouders met kinderen was het eens met deze stelling.  

 De voorlaatste stelling die hier in kaart wordt gebracht voor de huishoudens is in hoeverre 

men eventuele problemen met vervoer oplost door met iemand mee te rijden in plaats van te kiezen 

voor het openbaar vervoer. Waarschijnlijk door het negatieve imago van het openbaar vervoer in de 

gemeente Nieuwkoop geeft 73% van de alleenstaanden, 68% van de partners zonder kinderen en 

maar liefst 80% van de ouders met kinderen liever aan mee te rijden dan te kiezen voor het 

openbaar vervoer om bepaalde activiteiten uit te kunnen voeren.  

 De laatste stelling ‘’zonder auto zou ik mijn activiteiten prima uit kunnen voeren met het 

openbaar vervoer’’ heeft twee invalshoeken. Enerzijds geven antwoord op de stelling inzicht over de 

ervaringen van de respondenten en het gebruiksgemak van de mogelijkheden die het openbaar 

vervoer in hun ogen zou kunnen bieden ten opzichte van de auto. Anderzijds wordt in zekere mate 

de autoafhankelijkheid van de respondenten achterhaald.  

De laatste stelling bevestigd in zekere mate de waarschijnlijkheid dat de respondenten negatief zijn 

over het openbaar vervoer. Naast mannen en vrouwen zijn namelijk ook alle huishoudens voor het 

overgrote deel het oneens met de stelling ‘’zonder auto zou ik mijn activiteiten prima uit kunnen 

voeren met het openbaar vervoer’’. 73% van de alleenstaanden, 77% van de partners zonder 

kinderen en 84% van de ouders met kinderen  
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In deze deze paragraaf zullen naast de verschillen tussen mannen en vrouwen en verschillende 

huishoudenstypen, ook een verschil gemaakt worden op basis van inkomensgroepen. Zoals eerder 

aangegeven in de vorige paragraaf vormt inkomen een belangrijk fundament voor het creëren van 

persoonlijke vervoersmogelijkheden om activiteiten uit te kunnen voeren, zoals het aanschaffen van 

een auto. De perceptie met betrekking tot het al dan niet aan kunnen schaffen en onderhouden van 

een auto is eerder beschreven. Nu zal met het uitlichten van één stelling bondig de perceptie met 

betrekking tot de betaalbaarheid van het openbaar vervoer per inkomensniveau aangegeven 

worden. De stelling ‘’de kosten van het openbaar vervoer zijn te hoog’’ wordt hiervoor wederom 

gehanteerd. Opvallend genoeg vindt men van de mimimum inkomensgroep 44% de kosten van het 

openbaar vervoer te hoog. De percentages die bij de andere groepen horen zijn 54%, 29% en 40% 

met een bruto maandinkomen van respectievelijk tot €1500, €2000-€3000 en boven €3000. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat men wederom niet op de hoogte is van de bestaande tarieven 

die gehanteerd worden in het openbaar vervoer. Opvallend hieraan is dat de laagste en hoogste 

inkomenscategorieën slechts 4% van elkaar verschillen, terwijl de hoogste inkomenscategorie 

minimaal twee en een half maal zoveel verdient als de laagste inkomenscategorie Wel kan gesteld 

worden dat een behoorlijk percentage, gemiddeld genomen 39%, de prijzen van het openbaar 

vervoer in zekere mate te hoog vindt.  

 

Naar aanleiding van de verschillende percepties over het openbaar vervoer die aan de hand van 

stellingen naar voren zijn gekomen in deze paragraaf, kan gesteld worden dat het imago van het 

openbaar vervoer negatief is in de gemeente Nieuwkoop. Een structurele groep van gemiddeld 

minimaal één derde vindt het openbaar vervoer te duur en het aanbod beperkt. Deze groep vindt 

waarschijnlijk ook dat het openbaar vervoer niet in de persoonlijke organisatie van tijd en ruimte 

past. De overgrote meerderheid kiest ervoor om liever met iemand mee te rijden dan te kiezen voor 

het openbaar vervoer. Nog geen 15% van de respondenten zou zijn dagelijkse activiteiten goed 

kunnen uitvoeren met het openbaar vervoer. Daarmee vormt het openbaar vervoer geen populair 

alternatief voor de auto en de fiets.  

 

4.4 De auto centraal: het risiconiveau op vervoersarmoede onder de respondenten  

 

In deze paragraaf zal het risiconiveau op vervoersarmoede inzichtelijk gemaakt worden wanneer 

men al dan niet tijdelijk niet kan beschikken over een auto. Dit gebeurt aan de hand van 

enquêteresultaten die beschreven zijn in vorige twee paragrafen. Met behulp van de kenmerken die 

opgesteld zijn in figuur 3 is het mogelijk het risiconiveau op vervoersarmoede in de gemeente 

Nieuwkoop te classificeren. Wederom wordt hierin een onderscheid gemaakt tussen mannen en 
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vrouwen, inkomensgroepen en huishoudensamenstellingen en de perceptie van verschillende 

modaliteiten, die mogelijkheden bieden om activiteiten al dan niet uit te kunnen voeren. Naar 

aanleiding van de risicoanalyses op verschillende niveaus kan een algehele conclusie getrokken kan 

worden.  

 

4.4.1 Een vergelijking tussen mannen en vrouwen  

  

In paragraaf 4.2.1 is de perceptie van mannen en vrouwen gepeild op basis van een aantal stelling  

ter beoordeling van de autoafhankelijkheid. Om de eerder beschreven informatie kort samen te 

vatten, zijn de belangrijkste gegevens in de volgende figuur gepresenteerd.  

 

Man Vrouw 
95% rijbewijsbezit 79% rijbewijsbezit 

92% autobezit 83% autobezit 
76% auto meest gebruikte vervoersmiddel 55% auto meest gebruikte vervoersmiddel 

43% kan bepaalde activiteiten binnen gemeente 
Nieuwkoop niet uitvoeren zonder auto 

48% kan bepaalde activiteiten binnen gemeente 
Nieuwkoop niet uitvoeren zonder auto 

59% kan bepaalde activiteiten niet uitvoeren buiten 
gemeente Nieuwkoop zonder auto  

76% kan bepaalde activiteiten niet uitvoeren buiten 
gemeente Nieuwkoop zonder auto 

73% kan fietsend de belangrijkste activiteiten uitvoeren 76% kan fietsend de belangrijkste activiteiten uitvoeren 

78% voert bij slechte weersomstandigheden activiteiten 
anders uit dan lopend/fietsend 

75% voert bij slechte weersomstandigheden activiteiten 
anders uit dan lopend/fietsend 

Figuur 12: Kenmerken tussen mannen en vrouwen en hun vervoersmogelijkheden 

 

De cijfers uit figuur 12 geven opmerkelijke inzichten ter beoordeling van het risiconiveau van 

vervoersarmoede in de gemeente Nieuwkoop. Het is duidelijk af te lezen dat mannen ten opzichte 

van vrouwen in grotere mate beschikken over een rijbewijs en een auto. De auto als meest gebruikte 

vervoersmiddel is met 19% verschil populairder bij mannen. Bij het uitvoeren van activiteiten zowel 

binnen als buiten de gemeente Nieuwkoop gebruiken mannen gemiddeld gezien, vaker de auto dan 

vrouwen. Vrouwen maken veel vaker gebruik van alternatieve vervoerswijzen. Dit doen vrouwen 

voornamelijk om hun belangrijkste activiteiten, veelal met de fiets, voornamelijk binnen de 

gemeente Nieuwkoop uit te voeren. Mochten vrouwen buiten de gemeente Nieuwkoop activiteiten 

willen uitvoeren, dan kan wel gesproken van autoafhankelijkheid. 76% geeft aan dit niet zonder auto 

te kunnen bewerkstelligen. Bij mannen ligt dit percentage 17% lager. Op basis van de eerdere 

gestelde norm van 75% kan niet worden gesteld dat mannen autoafhankelijk zijn. Zowel mannen als 

vrouwen geven aan hun belangrijkste activiteiten te kunnen uitvoeren met de fiets, maar driekwart 
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van de respondenten geeft tegelijkertijd aan dat ze de auto of de bus pakken wanneer het 

bijvoorbeeld regent.  

 

Wanneer de verschillende risiconiveaus uit figuur 3 nader bekeken worden, kan men spreken van 

een laag tot substantieel niveau tot het ervaren van vervoersarmoede in de gemeente Nieuwkoop. 

Enerzijds is er van een laag risiconiveau sprake bij mannen bij het uitvoeren van activiteiten voor 

zowel binnen als buiten de gemeente Nieuwkoop. Zoals gesteld zien zij in de fiets een goed 

alternatief om activiteiten uit te kunnen voeren. De kans dat mannen structureel van activiteiten 

uitgesloten worden, is niet reëel aanwezig. Het zal ongetwijfeld een keer voorkomen dat mannen 

vanwege het al dan niet tijdelijk missen van een auto of vanwege de weersomstandigheden bepaalde 

activiteiten niet kunnen of zullen uitvoeren. Voor vrouwen die binnen de gemeente Nieuwkoop 

activiteiten uitvoeren, geldt eenzelfde lage risiconiveau. Er zijn geen noemenswaardige percentages 

die aangeven dat vrouwen een reële kans hebben tot het ervaren van vervoersarmoede. De fiets 

biedt hen een uitstekend alternatief voor het uitvoeren van hun belangrijkste activiteiten. Anderzijds 

kan voor vrouwen ook wel degelijk gesproken worden van een substantieel risiconiveau tot het 

ervaren van vervoersarmoede. Zoals al eerder aangetoond is, zijn vrouwen die activiteiten buiten de 

gemeente Nieuwkoop afleggen autoafhankelijk. Jeekel (2011) geeft terecht aan dat het in beginsel 

mogelijk is om alle afstanden met de fiets af te leggen. De afstanden om activiteiten uit te voeren 

buiten de gemeente Nieuwkoop, zijn op basis van de organisatie in tijd en ruimte naar alle 

waarschijnlijkheid in zekere zin niet redelijk om met de fiets af te leggen. Daarnaast is het vanuit 

praktisch oogpunt niet realistisch om fietsend de weekboodschappen voor het hele gezin en 

omvangrijke aankopen zoals meubels te transporteren. In hoeverre het openbaar vervoer in de 

gemeente Nieuwkoop in de perceptie van de respondenten een alternatief vormt voor de auto, 

wordt in de paragraaf 4.5 uiteengezet.  

 

4.4.2 Een vergelijking tussen verschillende huishoudenstypen en inkomensgroepen 

 

Met de gegevens die verkregen zijn uit de vraag ‘’wat is ongeveer het gezamenlijk bruto 

maandinkomen van uw huishouden?’’, is in paragraaf 4.2.2 onder andere nagegaan in hoeverre per 

type huishouden de perceptie bestaat dat een auto te duur is om aan te schaffen en te 

onderhouden. Het relatief hoge aandeel minimuminkomens van alleenstaanden ten opzichte van 

andere huishoudenstypen is zichtbaar in de beoordeling dat men de aanschaf- en gebruikerskosten 

van een auto te duur vindt. Hoewel 41% van de alleenstaanden een auto te duur vindt, bezit toch 

64% van dezelfde groep mensen een auto. Desalniettemin is het autobezit van alleenstaanden in de 

gemeente Nieuwkoop overeenkomstig met de inwoners van een stad, met de gedachte dat het 
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aanbod van het regulier openbaar vervoer in de stad royaler is dan op het platteland. Ondanks 

geringere vervoersmogelijkheden ten aanzien van andere huishoudens, geven alleenstaanden in de 

enquête niet vaker aan dan andere huishoudens dat de fiets een goed alternatief biedt bij het 

uitvoeren van de belangrijkste activiteiten. Op basis hiervan kan gesteld worden dat alleenstaanden 

een laag risiconiveau hebben bij het ervaren van vervoersarmoede. Hoewel alleenstaanden minder 

de beschikking hebben over financiële middelen, waardoor het autobezit lager is en daarmee hun 

vervoersmogelijkheden in zekere zin beperkt worden, is er geen sprake van autoafhankelijkheid bij 

het uitvoeren van activiteiten. Dit geldt voor alleenstaanden zowel binnen en buiten de gemeente 

Nieuwkoop. Mogelijkerwijs hebben de alleenstaande huishoudens in de gemeente Nieuwkoop hun 

activiteiten afgestemd op de fiets. Het zal op maand- of jaarbasis een aantal keren kunnen 

voorkomen dat alleenstaanden enkele activiteiten niet uit kunnen voeren.  

 Het type huishouden dat wel als autoafhankelijk te betitelen is, zijn ouders met kinderen. 

Maar liefst 80% geeft aan activiteiten buiten de gemeente Nieuwkoop niet zonder auto uit te kunnen 

voeren. Ondanks dit hoge percentage, vindt 77% van de ouders dat hun belangrijkste activiteiten met 

de fiets uit te voeren zijn. Op basis van dit gegeven en het feit dat meer dan de helft van de ouders 

met kinderen boven modaal verdient, kan wederom gesteld worden dat sprake is van een laag 

risiconiveau. Wanneer bijvoorbeeld de genoemde 77% lager was uitgevallen, had gekozen kunnen 

worden, in combinatie met de bestaande autoafhankelijkheid, voor een substantieel risiconiveau. 

Hierbij heeft men een reële kans vervoersarmoede te ervaren en zal een flink aantal activiteiten niet 

uit kunnen voeren. Aan de andere kant, van een minimaal risiconiveau kan niet gesproken worden 

aangezien 80% aangeeft niet zonder auto activiteiten buiten de gemeente Nieuwkoop te kunnen 

uitvoeren. 
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4.5 De openbaar vervoer centraal: het risiconiveau op vervoersarmoede onder de 

respondenten uit de gemeente Nieuwkoop 

 

In deze paragraaf zal de perceptie van de respondenten met betrekking tot het reguliere openbaar 

vervoer als alternatieve vervoersmogelijkheid nader bekeken worden met als doel het risiconiveau 

daarvan te bepalen. Samen met dit oordeel wordt een algeheel risiconiveau gevormd worden voor 

mannen, vrouwen en verschillende huishoudenstypen uit de gemeente Nieuwkoop.  

 

4.5.1 Een vergelijking tussen mannen en vrouwen 

 

Man Vrouw 
30% kan door gebrekkig openbaar vervoer bepaalde 

activiteiten niet uitvoeren 
52% kan door gebrekkig openbaar vervoer bepaalde 

activiteiten niet uitvoeren 
30% vindt de afstand tot de bushalte te ver 40% vindt de afstand tot de bushalte te ver 

43% vindt dat het openbaar vervoer niet op de gewenste 
tijden rijdt 

62% vindt dat het openbaar vervoer niet op de gewenste 
tijden rijdt 

30% vindt de kosten van het openbaar vervoer te hoog 44% vindt de kosten van het openbaar vervoer te hoog 
30% vindt dat de openbaar vervoer verbinding te ver van 

de gewenste eindbestemming stop 
38% vindt dat de openbaar vervoer verbinding te ver van 

de eindbestemming stopt 
75% lost eventuele problemen met vervoer op door met 

iemand mee te rijden in plaats van te kiezen voor het 
openbaar vervoer 

75% lost eventuele problemen met vervoer op door met 
iemand mee te rijden in plaats van te kiezen voor het 

openbaar vervoer 

19% zou zonder auto de dagelijkse activiteiten prima uit 
kunnen voeren met het openbaar vervoer 

13% zou zonder auto de dagelijkse activiteiten prima uit 
kunnen voeren met het openbaar vervoer 

Figuur 13: Percentages mannen en vrouwen en hun mening over het openbaar vervoer 

 

In figuur 13 zijn de stellingen die beschreven zijn in paragraaf 4.3 kort samengevat. Op basis van deze 

gegevens kan gesteld worden dat zowel mannen als vrouwen negatief oordelen over het openbaar 

vervoer in de gemeente Nieuwkoop. Maar liefst driekwart rijdt liever mee dan het openbaar vervoer 

te gebruiken als alternatieve vervoerswijze. Als gekeken wordt naar het percentage mannen en met 

name vrouwen met betrekking tot het aanbod van openbaar vervoer en het niet uit kunnen voeren 

van activiteiten, is de kans reëel aanwezig dat respondenten vervoersarmoede zullen ervaren. Het is 

namelijk goed mogelijk dat een structurele groep respondenten (tijdelijk) autoloos is en activiteiten 

wil uitvoeren die voor hen in de organisatie van ruimte onredelijk met de fiets uit te voeren zijn. 

Daarnaast geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat het openbaar vervoer niet op de 

gewenste tijden rijdt, wat een negatieve invloed kan uitoefenen op de organisatie van tijd die ertoe 

kan leiden dat mensen het openbaar vervoer geen geschikt alternatief vinden. Naar aanleiding van 

deze analyse is er sprake van een substantieel risiconiveau voor mannen en in iets grotere mate voor 

vrouwen wanneer zij voor het uitvoeren van activiteiten zijn aangewezen op het openbaar vervoer. 



 49 

Met name de stelling ‘’zonder auto kan ik mijn dagelijkse activiteiten met het openbaar vervoer 

kunnen uitvoeren’’ velt een vernietigend oordeel. Doordat de andere stellingen in mindere mate 

overtuigend negatief waren over het openbaar vervoer kan niet worden gesproken van een kritiek 

risiconiveau. Een aanbeveling die gedaan kan worden, is dat er grondig gekeken moet worden door 

de gemeente Nieuwkoop, om het imago van het openbaar vervoer en diens mogelijkheden om 

activiteiten uit te voeren sterk verbeterd moet worden komende jaren.  Wanneer dit niet gebeurd zal 

door een achterblijvende vraag het aanbod regulier openbaar vervoer verder verschralen met als 

gevolg een zeer grote kans tot een kritiek risiconiveau op vervoersarmoede. 

 

4.5.2 Een vergelijking tussen huishoudenstypen en inkomensgroepen 

 

Met de gegevens die verkregen zijn uit de vraag ‘’wat is ongeveer het gezamenlijk bruto 

maandinkomen van uw huishouden’’?, is in paragraaf 4.3.2 onder andere nagegaan in hoeverre per 

type huishouden de perceptie bestaat dat het openbaar vervoer te duur is. De percepties liepen zoals 

beschreven nogal uiteen. Naast de stelling die de persoonlijke financiële middelen in kaart moet 

brengen, zijn er een aantal stellingen geponeerd om perceptie over de organisatie in tijd en ruimte te 

achterhalen. Aan de hand van deze gegevens op het niveau van huishoudens en inkomens kan 

vastgesteld worden dat de respondenten in de gemeente Nieuwkoop zonder auto hun activiteiten 

structureel niet uit kunnen voeren door middel van het openbaar vervoer. Voornamelijk ouders met 

kinderen en alleenstaanden kunnen problemen ervaren tot het uitvoeren van activiteiten als zij 

gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Op het financiële aspect en de organisatie in 

ruimte ervaren partners zonder kinderen in mindere mate vervoersarmoede. Desalniettemin kan 

gesproken worden van een substantieel risiconiveau met betrekking tot het openbaar vervoer en het 

uitvoeren van activiteiten.   
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4.6 Ter afsluiting 

 

Naar aanleiding van de beschreven resultaten in dit hoofdstuk, kan in de gemeente Nieuwkoop 

enerzijds gesproken worden van een laag risiconiveau en anderzijds van een substantieel risico. Om 

het overzicht te behouden en tot twee hoofdconclusies te komen, zal de beoordeling van het 

risiconiveau op vervoersarmoede op basis van de auto (en de fiets als alternatief) en het openbaar 

vervoer als vervoerswijze gedaan worden en niet op basis van de verschillende groepen 

respondenten. De onderlinge verschillen tussen de groepen respondenten waren over het algemeen 

minimaal. Deze minimale verschillen worden niet verwaarloost en worden wel meegewogen in de 

beoordeling van het risiconiveau. De beoordeling komt voort uit de opvatting van de respondenten 

met betrekking tot de auto en het openbaar vervoer als vervoersmogelijkheid om activiteiten uit te 

kunnen voeren.  

 

Kans 
 
 

Effect  

Zelden     
(jaarlijks) 

Soms 
(maandelijks) 

Af en toe 
(wekelijks) 

Regelmatig 
(dagelijks) 

Continu 

Aanvaardbaar           

Beperkt     
  

    

Ernstig           

Onaanvaardbaar           

Figuur 14: Risiconiveau op vervoersarmoede in kaart gebracht 

 

In figuur 14 zijn twee kruisen afgebeeld. Het kruis in het gele vakje met een wekelijkse kans en een 

beperkt effect heeft betrekking tot de auto als vervoersmogelijkheid. Zoals eerder aangegeven werd, 

kon gesproken worden van een substantieel risiconiveau wanneer vrouwen zonder auto activiteiten 

buiten de gemeente Nieuwkoop willen uitvoeren en van een laag risiconiveau wanneer vrouwen 

activiteiten binnen de gemeente Nieuwkoop activiteiten willen uitvoeren. Daarnaast ervaren 

mannen een laag risiconiveau voor het uitvoeren van activiteiten zowel buiten als binnen de 

gemeente Nieuwkoop. De fiets als alternatieve vervoerswijze vervuld voor een groot deel de 

verplaatsingsbehoeften van de respondenten bij het uitvoeren van activiteiten en beperkt daarmee 

het effect van vervoersarmoede zodanig, dat er niet gesproken kan worden van een ernstig effect 

van vervoersarmoede. Dit bevestigt de veronderstellingen van Martens et al. (2011) die aangeven 

dat de fiets in landen als Nederland, België en Denemarken een goed alternatief biedt voor de auto 

als vervoerswijze. Hoewel vrouwen voor activiteiten buiten de gemeente Nieuwkoop een 

Legenda: Risiconiveau 

  Minimaal 

  Laag 

  Substantieel 

  Kritiek 
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substantieel risiconiveau op vervoersarmoede ervaren bij het missen van een auto, kan over het 

algemeen gesproken worden van een laag risiconiveau. Het kruis is zodanig in figuur 14 geplaatst, dat 

wanneer de effecten van vervoersarmoede of de kans op vervoersarmoede toenemen, gesproken 

kan worden van een substantieel risiconiveau. Momenteel is de situatie zodanig dat het overgrote 

deel van de inwoners in staat is activiteiten uit te voeren, waarbij de mogelijkheid aanwezig is dat 

enkele activiteiten niet uitvoerbaar zijn.  

 

In tegenstelling tot het lage risiconiveau op vervoersarmoede met betrekking tot het missen van de 

auto voor het uitvoeren van activiteiten, kan er gesproken worden van een substantieel risiconiveau 

op vervoersarmoede wanneer de respondenten zijn aangewezen op het openbaar vervoer in de 

gemeente Nieuwkoop bij het uitvoeren van activiteiten. Zo vindt men het aanbod van openbaar 

vervoer niet toereikend om activiteiten uit te kunnen voeren. Daarbij komt ook dat het openbaar 

vervoer in de ogen van respondenten niet op de gewenste tijden rijdt, wat de organisatie in tijd voor 

hen bemoeilijkt. De afstand tot de bushalte en de locatie waar het openbaar vervoer stopt ten 

opzichte van de gewenste eindbestemming, past tevens niet in de organisatie van ruimte voor een 

groot deel van de respondenten. Bovendien vindt een structurele groep respondenten het openbaar 

vervoer te duur. Dit alles maakt de kans op het ervaren van vervoersarmoede reëel. Op basis van 

deze aanwijzingen is het kruis in figuur 14 is zodanig gesitueerd dat als de kans op vervoersarmoede 

of het effect van vervoersarmoede in zekere mate toeneemt, gesproken kan worden van een kritiek 

risiconiveau. Hiervan is sprake wanneer een nog grotere groep mensen problemen ervaren met het 

openbaar vervoer voor het uitvoeren van hun activiteiten. Dit kan zowel op basis van financiële 

middelen, de organisatie in tijd of de organisatie in ruimte.  
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5. DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk zullen een aantal aspecten aan bod komen. Allereerst zullen de hoofd- en 

deelvragen beantwoord worden die in hoofdstuk 1 gepresenteerd werden. Daarna zullen 

puntsgewijs een aantal aanbevelingen gedaan worden voor de gemeente Nieuwkoop. Vervolgens 

worden een aantal aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek over vervoersarmoede. 

Tot slot wordt in de laatste paragraaf gereflecteerd op de uitvoering van dit onderzoek.   

5.1 Conclusie 

In deze paragraaf zullen de hoofd- en deelvragen beantwoord worden die in hoofdstuk 1 

gepresenteerd werden. In hoofdstuk 2 en 4 is uiteengezet welke factoren te onderscheiden zijn om 

de persoonlijke vervoersmogelijkheden van de inwoners in een plattelandsgemeente in kaart te 

brengen. Daarnaast is antwoord gegeven op de deelvraag welke risiconiveaus te onderscheiden zijn 

met betrekking tot het ervaren van vervoersarmoede bij de inwoners van een plattelandsgemeente. 

De antwoorden op deze deelvragen vormen de basis  om antwoord te geven op de hoofdvraag. De 

hoofdvraag luidde als volgt: 

‘’In hoeverre hebben personen of huishoudens risico op vervoersarmoede in een 
plattelandsgemeente?  
 
Meert (2003) stelde al dat vervoersarmoede inhoudt dat matige verplaatsingsmogelijkheden ervoor 

kunnen zorgen dat men niet in staat is op een algehele manier deel te nemen aan het 

maatschappelijk leven. Op basis van deze definitie en de eerder beschreven ervaringen van de 

respondenten uit de gemeente Nieuwkoop met betrekking tot het openbaar vervoer, kan gesproken 

worden van een substantieel risico op vervoersarmoede. In de gemeente Nieuwkoop ervaart een 

structurele groep mensen het openbaar vervoer als duur, langzaam en omslachtig. Deze uitspraak 

wordt ten dele ontkracht door de auto en de fiets als alternatieve vervoersmiddelen die de bewoners 

van de gemeente Nieuwkoop in staat stelt wel op een algehele manier deel te laten nemen aan het 

maatschappelijk leven.  Over het algemeen kan gesteld worden dat respondenten uit de gemeente 

Nieuwkoop, door middel van het gebruik van de auto of fiets, een laag risico op vervoersarmoede 

ervaren. Het missen van een auto hoeft niet direct te betekenen dat men grote problemen ervaart 

voor het uitvoeren van activiteiten. De fiets is een goedkoop en redelijk snel alternatief voor korte 

afstanden en wint op gebied van financiële middelen en organisatie in tijd, duidelijk van het 

openbaar vervoer. Mocht men activiteiten buiten de gemeente Nieuwkoop uitvoeren, biedt de auto 

een uitstekende mogelijkheid. Ondanks de hogere kosten, scoort de auto goed op het gebied van 
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organisatie in tijd en ruimte. Zodoende zijn beide vervoersmogelijkheden op alle gebieden beter dan 

het openbaar vervoer. Ter beantwoording van de hoofdvraag kan tot de eindconclusie gekomen 

worden, dat in de plattelandsgemeente Nieuwkoop over het algemeen sprake is van een laag tot 

substantieel risico op vervoersarmoede. 

 

5.2 Aanbevelingen voor de gemeente Nieuwkoop 

 

Op basis van de enquêtes die in dit onderzoek zijn afgenomen kunnen een aantal aanbevelingen 

worden gedaan voor de gemeente Nieuwkoop. Deze hebben vooral betrekking tot het openbaar 

vervoer aangezien is gesteld in dit onderzoek dat men hier kan spreken van een substantieel risico 

tot het ervaren van vervoersarmoede. Op basis hiervan kunnen onder andere de volgende 

aanbevelingen worden gedaan: 

• Verbeter het negatieve imago rondom het openbaar vervoer, zodat er mogelijkerwijs meer 

gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer voor het uitvoeren van activiteiten 

• Verschaf de inwoners van de gemeente Nieuwkoop meer informatie over de kosten van het 

openbaar vervoer.  

• Stimuleer het gebruik van openbaar vervoer door gereduceerde tarieven te hanteren voor 

bijvoorbeeld autolozen of alleenstaanden met een minimuminkomen 

• Tracht meer mogelijkheden te creëren voor de inwoners van dorpskernen met geringe 

openbaar vervoersvoorzieningen, zodat het substantiële risiconiveau hiervan omlaag 

gebracht kan worden 

• Organiseer een bijeenkomst met verschillende beleidsmakers en bewoners uit de gemeente 

Nieuwkoop, zodat adviezen uitgewisseld worden die ertoe leiden dat het beleid omtrent 

vervoer efficiënter en effectiever afgesteld kan worden op de wensen en mogelijkheden van 

de bewoners uit de gemeente Nieuwkoop 

 

5.3 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

 

Naar aanleiding van de vorige paragraaf kunnen onder andere de volgende aanbevelingen gedaan 

worden voor vervolgonderzoek: 

• Laat op basis van dit onderzoek een uitgebreider kwantitatief onderzoek uitvoeren in de 

gemeente Nieuwkoop om zodoende meer kennis en inzicht te krijgen in de ervaringen met 

betrekking tot vervoersarmoede in de gemeente Nieuwkoop. De generaliseerbaarheid van 
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de bestaande gegevens zou hierdoor vergroot kunnen worden, waardoor beleidsmakers 

bepaalde problemen beter kunnen aanpakken.  

• Naast een onderzoek in de gemeente Nieuwkoop zal in meerdere plattelandsgemeenten in 

Nederland onderzoek moeten worden gedaan naar de mogelijke ervaringen op het gebied 

van vervoersarmoede, zodat de bevindingen van verschillende onderzoeken met elkaar 

vergeleken kunnen worden.  

• Een belangrijke groep mensen die in onderzoeken vaak niet aan bod komen zijn kinderen tot 

16 jaar op het platteland. Zij kunnen onmogelijk beschikken over een rijbewijs en auto en zijn 

in grote mate afhankelijk van financiële middelen van hun ouders om bijvoorbeeld dagelijks 

een buskaartje te kunnen betalen naar school. Met de fiets zal hun potentiële actieruimte 

redelijk beperkt zijn tot het uitvoeren van activiteiten zoals uitgaan in de stad of het 

bezoeken van schoolgenoten.  

 

5.4 Reflectie 

 

In deze paragraaf wordt een reflectie op dit onderzoek gegeven. Helaas heeft elk onderzoek zijn 

tekortkomingen en deze scriptie is geen uitzondering op de regel. Hoewel eerder is duidelijk gemaakt 

dat het aantal enquêtes voldoet aan de norm van minimaal 40 à 50 stuks, biedt dit geen handvat om 

over een relatief grote populatie gefundeerde uitspraken te doen. Het aantal respondenten 

vertegenwoordigt 0,6% van de gehele populatie. De resultaten vormen daarom ook een verkennend 

beeld. De onderzoeker heeft, ondanks alle inzet, op basis van de enquêtes een te beperkt beeld 

gekregen van de situatie van respondenten.  

 

Er kunnen duidelijke kanttekeningen geplaatst worden op de gehanteerde werkwijze tijdens het 

doen van dit onderzoek. In al het enthousiasme, werden al empirische gegevens verzameld zonder 

dat de enquête grondig was bekeken door de begeleider. Daarnaast waren het theoretisch kader en 

de enquête niet dusdanig op elkaar afgesteld dat hieruit scherpe conclusies konden worden afgeleid. 

Het niveau van dit onderzoek had verhoogd kunnen worden door in de enquêtes te vragen naar het 

aantal auto’s en fietsen per huishouden. Daarnaast had gevraagd kunnen worden hoevaak men 

jaarlijks/maandelijks/dagelijks gemiddeld met het openbaar vervoer reist en hoevaak men door 

beperkte vervoersmogelijkheden activiteiten niet kan uitvoeren en zo ja, welke activiteiten. De 

combinatie van antwoorden die hieruit waren voortgekomen, hadden gebruikt kunnen worden om 

de persoonlijke vervoersmogelijkheden per tijdsperiode beter in kaart te brengen. De matrix uit 

figuur 2 was dan beter tot zijn recht gekomen. Desalniettemin hebben verbeteringen van het 
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onderzoek op basis van  de opbouwende kritiek van de begeleider geleid tot een aantal interessante 

inzichten.  
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BIJLAGE I ENQUÊTE 

Beste meneer/mevrouw, 
 
Voor mijn studie Planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, ben ik  gevraagd om 
een onderzoek uit te voeren naar vervoersarmoede in Nederland. Vervoersarmoede houdt 
in het kort in dat men vanwege beperkte verplaatsingsmogelijkheden niet in staat is zijn of 
haar gewenste activiteiten of bewegingsbehoeften te kunnen uitoefenen. Als casus heb ik 
gekozen voor de gemeente Nieuwkoop, vanwege de centrale ligging in de Randstad en zijn 
dunbevolktheid. Aangezien in de wetenschap nog weinig hierover bekend is, probeer ik door 
middel van een aantal vraagcategorieën erachter te komen of er mogelijk sprake is van 
vervoersarmoede en zo ja in welke mate.  
 
Om een indicatie te krijgen van de mate van vervoersarmoede, zou ik u om uw medewerking 
willen vragen door onderstaande vragenlijst in de vullen. De vragen hebben betrekking op 
zowel persoonlijke kenmerken als op de verschillende aspecten die vervoersarmoede 
kunnen uitsluiten of aantonen. Mogelijkerwijs kan met de gegevens de gemeente op de 
hoogte worden gesteld van de bestaande problematiek en zodoende oplossingen worden 
gevonden om het vervoer in uw omgeving te verbeteren.  
 
Ik wil u hierbij vragen deze enquête zoveel mogelijk naar waarheid in te vullen. Tot slot 
worden de door u ingevulde gegevens anoniem verwerkt. De enquête bestaat uit 41 vragen 
en zal zo’n 5 minuten in beslag nemen. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
1. Wat is uw geboortejaar?     ….    
    

2. Geslacht?       
□ Man 
□ Vrouw 

 
3. Type huishouden       

□ Alleenstaand  
□ Alleenstaand met kind(eren) 
□ Met echtgenoot/-note of partner 
□ Met echtgenoot/-note of partner en 

   kind(eren)   
    

4. Wat is bij u overdag van toepassing?  
 (1 hokje aankruisen a.u.b.) 

□ Werkend 
□ Student/scholier 
□ Huisvrouw/-man 
□ Werkloos/WIA/WAO/WAZ/Wajong 
□ Gepensioneerd 
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5. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?    
□ Basisonderwijs 
□ VMBO (VBO, Mavo) 
□ HAVO 
□ VWO 
□ MBO 
□ HBO 
□ WO 
□ Anders, namelijk …  

6. Bent u in het bezit van een rijbewijs (direct vragen: en auto)? 

□ Ja 
□ Nee 

 
7. Met welk vervoersmiddel verplaatst u zich het meest? 

□ Auto 
□ Fiets 
□ Motor 
□ Openbaar vervoer 
□ Anders, namelijk… 

 
8. Heeft u behoefte de komende 5 jaar te verhuizen vanwege bereikbaarheidsproblemen? 

□  Ja 
□  Nee 
□  Anders, namelijk…  

 
     

9. Heeft u de afgelopen 5 jaar naar een (andere) baan gezocht? 
□ Ja 
□ Nee, ga verder met vraag 12 

        
10. Binnen welk gebied zocht u? 

□ Binnen de gemeente Nieuwkoop 
□ Binnen omliggende gemeenten 
□ Binnen de provincie Zuid-Holland 
□ Binnen de Randstad  
□ Binnen Nederland   
□ Anders, namelijk …  

 
11. Welke problemen heeft u ondervonden bij het zoeken naar een baan?  

□ Persoonlijk vervoer  
□ Lichamelijke of geestelijke problemen 
□ Gebrek opleiding en/of referenties 
□ De te overbruggen afstand en tijd 
□ Leeftijd 
□ Weinig geschikte vacatures beschikbaar 
□ Anders, namelijk …  
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12. Vormt vervoer een probleem voor u op de arbeidsmarkt?  
□ Ja 
□ Nee  

 

13. Waar ligt het merendeel van de voorzieningen (hierbij kunt u denken aan winkelcentra, 
 sportclubs, scholen, zorginstellingen etc.) waarvan u gebruik maakt? 

□ In de wijk 
□ Buiten de wijk 
□ Buiten de gemeente 

 
 
14. Hoe beoordeelt u de reistijd naar de voorzieningen waar u het meest gebruik van maakt? 

□ Zeer slecht 
□ Slecht 
□ Neutraal 
□ Goed 
□ Zeer goed 

 
15. Wat vindt u van het aantal voorzieningen in uw gemeente? 

□ Te weinig 
□ Weinig 
□ Neutraal 
□ Voldoende 
□ Veel 

 
16. Mist u voorzieningen in uw gemeente? 

□ Ja, namelijk… 
□ Nee 

 
  
  
 Op de volgende pagina volgen een aantal stellingen die onderverdeeld zijn in 5 verschillende tabellen. In de 
 tabel kunt u aankruisen wat bij u van toepassing is. 
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 Blok 1 
 

 
 
  Blok 2 
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 Blok 3 
 

 
 
 Blok 4 
 

 



 66 

  Blok 5 
 

 
 

De op een na laatste vraag die ik zou willen stellen heeft betrekking op uw inkomen. Dit is nodig om 
informatie uit de enquête te koppelen aan de kenmerken van mensen. U bent uiteraard niet tot 
antwoorden verplicht, maar met deze vraag zou ik erg gebaat zijn. Al uw gegevens worden anoniem 
verwerkt 

40. Wat is ongeveer het gezamenlijk bruto maandinkomen van uw huishouden? 

□ Minimuminkomen (tot  €1500) 
□ Net boven het minimuminkomen (tot 

€2000) 
□ Modaal inkomen (€2000-€3000) 
□ Boven modaal (meer dan €3000) 
□ Wil ik niet zeggen 

  
 Voor dit onderzoek moeten ook een aantal interviews worden afgenomen onder een aantal bewoners van 
 de gemeente Nieuwkoop 
 
 41. Wilt u eventueel benaderd worden voor een interview om dieper in te gaan op   
  vervoersarmoede in de gemeente Nieuwkoop? Zo ja, wilt u dan uw e-mailadres en/of  
  telefoonnummer opgeven?  

□ Ja, e-mailadres: 
   ………………………………………. 
□ Ja, telefoonnummer 
   ………………………………………. 
□ Nee 

 


	Tot slot wens ik u veel plezier met het lezen van dit onderzoek.
	Djoerd van Velzen
	Samenvatting
	In deze bachelorscriptie zal onderzoek worden gedaan naar het risico op vervoersarmoede in een plattelandsgemeente. Door het ontbreken van verschillende vervoersmogelijkheden kan het voor sommige mensen onmogelijk zijn hun dagelijkse activiteiten uit ...
	Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het risico op vervoersarmoede in een plattelandsgemeente, door een enquête af te nemen onder de inwoners van een plattelandsgemeente waarin hun perceptie met betrekking tot verschillende vervoersm...
	Aan de hand hiervan is de volgende centrale vraag opgesteld:
	In hoeverre hebben personen of huishoudens risico op vervoersarmoede in een plattelandsgemeente?
	In hoofdstuk 2 is het theoretisch kader opgesteld waarin de uitgangspunten voor de rest van het onderzoek genoteerd zijn. Zo worden allereerst de begrippen vervoersarmoede en sociale uitsluiting uiteengezet. Voor vervoersarmoede wordt de definitie van...
	In hoofdstuk 3 is beargumenteerd dat dit verkennende kwantitatieve onderzoek aan de hand van het afnemen van enquêtes geschikt is om een eerste cijfermatige indruk te krijgen van het complexe probleem vervoersarmoede. Door middel van stellingen is gep...
	In hoofdstuk 4 zijn de empirische resultaten beschreven. Allereerst zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten gepresenteerd in een figuur, waar gebleken is dat er over het algemeen gesproken kan worden van een homogene groep respondenten. Deson...
	In hoofdstuk 5 worden verschillende conclusies getrokken. Het eindoordeel van dit onderzoek is dat in de gemeente Nieuwkoop sprake is van een laag tot substantieel risiconiveau is op vervoersarmoede. Naast het doen van een eindoordeel worden aanbeveli...
	Inhoudsopgave
	Literatuurlijst          56
	Bijlage I Enquête          61
	1.1 Aanleiding
	1.2 Doel- en vraagstelling
	De definitieve doelstelling luidt als volgt:
	Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het risico op vervoersarmoede in een plattelandsgemeente, door enquêtes af te nemen onder de inwoners van een plattelandsgemeente waarin hun percepties met betrekking tot verschillende vervoersmog...
	2.1 Vervoersarmoede & sociale uitsluiting
	2.2 Autoafhankelijke trends
	Bron: MUconsult, 2006
	Bron: Veiligheid.nu, 2012
	2.4 Welke bevolkingsgroepen kennen vervoersarmoede?
	2.5  Vervoersmogelijkheden
	Figuur 4: Tijd-ruimte prisma en potentiële actieruimte
	Bron: Miller, 1991
	Figuur 5: Potentiële actieruimte op een dagelijks pad
	Bron: Harmoinen, 2003
	2.6 Conceptueel model
	2.7 Ter afsluiting
	3.1 Onderzoeksstrategie en -methode
	3.2 Keuze en afbakening onderzoeksgebied
	Bron: Nieuwkoop, 2009
	Figuur 8: Ligging gemeente Nieuwkoop
	Bron: Google Maps, 2012; bewerkt door auteur
	Figuur 9: Gemeente Nieuwkoop
	Bron: Nieuwkoop, 2012
	4.2 De auto centraal: respondenten en hun perceptie over persoonlijke vervoersmogelijkheden
	4.2.1 Een vergelijking tussen mannen en vrouwen
	4.2.2 Een vergelijking tussen huishoudenstypen en inkomensgroepen
	4.3.1 Een vergelijking tussen mannen en vrouwen
	4.3.2 Een vergelijking tussen huishoudenstypen en inkomensgroepen
	4.4 De auto centraal: het risiconiveau op vervoersarmoede onder de respondenten
	4.4.1 Een vergelijking tussen mannen en vrouwen
	4.4.2 Een vergelijking tussen verschillende huishoudenstypen en inkomensgroepen
	4.5.1 Een vergelijking tussen mannen en vrouwen
	4.5.2 Een vergelijking tussen huishoudenstypen en inkomensgroepen
	4.6 Ter afsluiting
	5.2 Aanbevelingen voor de gemeente Nieuwkoop
	5.3 Aanbevelingen vervolgonderzoek
	5.4 Reflectie
	Literatuurlijst
	KiM (2009). Mobiliteitsbalans 2009. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
	Bijlage I Enquête
	Beste meneer/mevrouw,
	Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
	Blok 1
	Blok 2
	Blok 3
	Blok 4
	Blok 5

