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Voorwoord 

 
Voor u ligt mijn masterthesis over Park&Bike die ik met bijzonder veel plezier geschreven heb! Voor mij een 

ontzettend leuk onderwerp dat veel raakvlakken heeft met mijn interesses. Ik vind het belangrijk om te werken 

aan een meer duurzamere wereld, ik heb een brede interesse in vervoer, van goederenlogistiek tot aan 

bereikbaarheidsvraagstukken en ik wil graag actief ondernemen.  

Onderzoek naar Park&Bike bleek een goede match te zijn met mijn interesses. Of Park&Bike een toegevoegde 

waarde heeft voor een duurzamere wereld kan bediscussieerd worden, de insteek is in ieder geval helder. 

Daarnaast had ik de wens om binnen mijn brede interesse in vervoer een onderzoek uit te voeren binnen het 

onderwerp multimodaliteit. Onderzoek naar Park&Ride was een optie, maar het wetenschappelijk onderzoek 

omtrent dit onderwerp bleek behoorlijk ontwikkeld te zijn. Over het onderwerp Park&Bike was het empirisch 

materiaal een stuk beperkter en hier lag een kans om het empirisch materiaal te verrijken. Tot slot werk ik per 

1 oktober 2011 als junior adviseur bij Movares, om Park&Bike te laten integreren in het Nederlands 

mobiliteitssysteem. Een uitdaging die ik met alle plezier onderneem!  

In het voorwoord wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. Ten 

eerste wil ik mijn begeleider de heer dr. Karel Martens bedanken voor zijn waardevolle begeleiding. Ten tijden 

dat je mijn bachelorthesis hebt begeleid, heb ik door jouw kritische blik geleerd om te gaan met een onderzoek 

van omvang. Nu ik hierop terugkijk waardeer ik dit des te meer, omdat dit tenslotte het werk van een 

masterthesis eenvoudiger maakt. Ook bedankt voor de altijd zeer scherpe terugkoppeling op aangeleverde 

stukken door erop te letten of mijn scriptie op hoofdlijnen systematisch klopte en door scherp te zijn op 

detailniveau. Ik keek altijd met gezonde spanning uit naar de voortgangsgesprekken, tijdens deze gesprekken 

vond ik het heel prettig om met wederzijdse enthousiasme over het onderwerp te discussiëren. Ten tweede wil 

ik graag de heer Stephan Suiker bedanken voor zijn begeleiding bij mijn afstudeerbedrijf Movares. Stephan 

bedankt voor jou enthousiasme en inzet omdat je mij de kans hebt geboden binnen Movares het onderzoek uit 

te voeren, gebruik te maken van jouw netwerk en om mij binnen Movares te behouden! Dit laatste spreek 

vertrouwen en waardering uit van Movares, juist in tijden van economische crisis. Ten derde wil ik graag de 

medewerkers van de afdeling AGV-Movares bedanken. Bedankt voor het beantwoorden van specifieke vragen 

en bedankt voor de ruimte die ik kreeg om mijn scriptie uit te voeren. Ten vierde wil graag vrienden en 

studiegenoten bedanken. Bedankt voor de vele avondjes eten en stappen. Er was niet alleen tijd om mijn 

scriptie even te vergeten, af en toe deze oprakelen en bespreken viel ook binnen de mogelijkheden. Tot slot wil 

ik ook graag mijn vriendin Jolien bedanken. Bedankt dat je me hebt geholpen om de laatste hoofdstukken 

scherper weg te zetten en niet te vergeten, ontzettend leuk dat wij per 1 oktober samenwonen in Utrecht! Ik 

hoop dat wij vanuit hier heel wat moois mogen meemaken.  

 

Ik hoop dat u naast het verwerven van kennis ook plezier beleefd tijdens het lezen van mijn masterthesis.  

 

 

Koos van de Kerkhof 

 

Utrecht, december 2010  

 

 



  

ii 
 

Samenvatting 
 

 

Gemeenten hebben de ambitie om Park&Bike locaties te gaan faciliteren. Op een Park&Bike locatie wordt de 

auto geparkeerd aan de rand van de stad en wordt daar overgestapt op de fiets. Het empirisch materiaal 

hierover is tot op heden echter zeer beperkt. Beleidsmakers hebben momenteel beperkt inzicht in de potentie 

van Park&Bike en het is onbekend op welke manier Park&Bike ingericht kan worden om succesvol te zijn. Om 

het empirisch materiaal te verrijken, zijn inzichten nodig in het keuzegedrag van reizigers. In dit onderzoek zal 

de nadruk liggen op de verkenning van de meest relevante factoren die het gebruik van Park&Bike bepalen. De 

doelstelling en de vraagstelling van dit onderzoek luiden als volgt:  

 

Doelstelling: Het doel van dit onderzoek is om meer inzichten te verkrijgen in de potentie van Park&Bike en de 

consequenties hiervan voor de opzet van Park&Bike voorzieningen, door het keuzegedrag van reizigers ten 

aanzien van Park&Bike beter te leren begrijpen. 

 

Vraagstelling: Welke factoren beïnvloeden de keuze van automobilisten voor Park&Bike? 

 

 

Theoretisch kader  

In hoofdstuk 2 is er een theoretisch kader ontwikkeld waarmee het keuzegedrag van reizigers ten aanzien van 

Park&Bike beter kan worden begrepen. Hiervoor wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de micro-

economische nutstheorie (figuur 1). In deze theorie wordt verondersteld dat gedragskeuzes van reizigers 

plaatsvinden op basis van rationele afwegingen. Vanuit de micro-economische nutstheorie redenerend zal 

Park&Bike gebruikt worden wanneer het disnut (weerstand) van Park&Bike lager is dan het doorrijden met de 

auto naar de eindbestemming. Het disnut wordt weergegeven in een standaard-formule, de zogenaamde 

nutsfunctie. De nutsfunctie kan worden opgebouwd uit de factoren tijd, kosten, betrouwbaarheid, veiligheid, 

comfort en informatie (figuur 1), die uitgebreid beschreven zijn in hoofdstuk 2. Iedere factor krijgt een 

verschillend gewicht, bij een sommering van de gewichten wordt het totale disnut van Park&Bike en de auto 

bepaald. Bij deze theorie dient rekening gehouden te worden met het feit dat de gewichten kunnen verschillen 

per persoon (ieder persoon is uniek) of wanneer de omgeving (zoals weersomstandigheden) verandert. De 

persoonskenmerken en omgevingsfactoren hebben daarmee een mediërend effect op het gebruik van 

Park&Bike. 

Tijd Kosten Comfort Veiligheid
Betrouw-
baarheid

Totaal disnut
 vervoerswijze

Disnut

Informatie

Omgevingsfactoren

Disnut Disnut Disnut Disnut Disnut

Persoonskenmerken

 

Figuur 1: Micro-economisch model om gedragskeuzes van reizigers ten aanzien van vervoerswijzen te kunnen begrijpen. 
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Onderzoeksstrategie en methode 

De onderzoeksstrategie van dit onderzoek is de survey. Hiervoor is gekozen omdat het in deze studie belangrijk 

wordt geacht de resultaten te generaliseren en de onderzochte factoren te toetsen op (statistische) 

samenhang. De vragenlijst is zelfstandig opgesteld (bijlage 2) en toegepast op 135 automobilisten die in de 

binnenstad van Utrecht de auto hebben geparkeerd op de parkeerterreinen Jaarbeursplein en Springweg. In dit 

onderzoek is het daadwerkelijke ‘disnut’ niet berekend vanwege de complexiteit en de noodzakelijke 

vaardigheden, wel is er gevarieerd binnen de factoren tijd en kosten op het mogelijk gebruik van Park&Bike en 

de auto. Gezien deze keuze dient de micro-economische nutstheorie te worden gezien als achterliggend 

raamwerk van dit beschrijvende onderzoek. De overige ‘disnut’ factoren hebben een afgeleide relatie met het 

mogelijk gebruik van beide vervoerswijzen.   

 

 

Resultaten en conclusies  

Aan 135 respondenten is het volgende gevraagd: “Stel er is een Park&Bike locatie beschikbaar aan uw 

autoroute, kiest u hiervoor wanneer het sneller en/of goedkoper is dan de auto?”. De respondenten konden de 

vraag beantwoorden met vaak, regelmatig, soms of niet. Wanneer Park&Bike ‘goedkoper’ is dan de auto geeft 

24% van de respondenten aan Park&Bike regelmatig of vaak te willen gebruiken (figuur 2). Bij ‘sneller’ 

verandert dit naar 37%, bij ‘sneller en goedkoper’ naar 48%. Tot slot geeft rond de 35% van de respondenten 

aan Park&Bike niet te willen gebruiken, ook niet wanneer het parkeertarief in binnenstedelijk gebied met een 

factor 1,5 tot een factor 2 zou worden verhoogd. Hoewel het werkelijk gebruik van Park&Bike wel eens veel 

minder zou kunnen zijn dan het aangegeven gebruik, mag op basis van deze uitkomsten geconcludeerd worden 

dat de ambitie die gemeenten en stadsregio’s hebben gedefinieerd, gegrond is.  

 

 
Figuur 2: Mogelijk gebruik van Park&Bike.  

 

Verder mag op basis van dit onderzoek het volgende worden geconcludeerd: (1) tijd heeft niet significant meer 

invloed op het gebruik van Park&Bike dan kosten; (2) overeenstemmend met de literatuur blijkt dat 

respondenten extra tijd en extra kosten voor het gebruik van Park&Bike zwaarder vinden wegen dan voor het 

gebruik van de auto; (3) hoger dan verwacht, geven 90% van de respondenten aan een reisafstand van drie 

kilometer vanaf een Park&Bike locatie naar bestemming acceptabel te vinden (deze respondenten hebben 

aangegeven 15 minuten te willen fietsen van een Park&Bike locatie); (4) er is geen significante relatie ontdekt 

tussen de reisafstand en de aangegeven maximale reistijd met de fiets; (5) wanneer de totale reisafstand 

minder dan 10 kilometer bedraagt zullen respondenten Park&Bike mogelijk minder vaak gebruiken omdat ze in 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 + 2 keer parkeerverhoging

 + 1,5 keer parkeerverhoging
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dit geval vanuit herkomst met de fiets zullen reizen; (6) wanneer Park&Bike op Park&Ride/transferia op 

dezelfde plaats worden aangeboden zullen er enerzijds distributie-effecten plaatsvinden, anderzijds zal dit ook 

nieuwe automobilisten aantrekken (generatieve effecten) en (7) persoonskenmerken hebben over het 

algemeen een beperkt invloed op het gebruik van Park&Bike, in tegenstelling tot hetgeen het geval is voor het 

gebruik van Park&Ride/transferia. Ook geven reguliere gebruikers van Park&Ride/transferia aan vaker gebruik 

te zullen maken van Park&Bike dan reizigers die minder gebruik maken van Park&Ride/transferia, en geven zij 

significant minder vaak aan het gemak een reden te vinden om voor de auto te kiezen. Dit kan erop wijzen dat 

de perceptie van het ongemak dat gepaard gaat met het gebruik van een multimodaal overstappunt niet juist 

is.  

 

 

Aanbevelingen  

In paragraaf 5.3 worden aanbevelingen gedaan waarmee gemeenten en stadsregio’s rekening dienen te 

houden bij de realisering van Park&Bike. Ten eerste wordt aanbevolen om Park&Bike op zijn minst even snel of 

even goedkoop aan te bieden in het gebruik als de auto. Wanneer Park&Bike namelijk langzamer of duurder 

wordt, daalt het mogelijk gebruik flink. Om Park&Bike goedkoper of sneller aan te bieden zijn er wellicht pull 

maatregelen (ontmoedigen autogebruik) en push maatregelen (bevorderen fietsgebruik) nodig. Ten tweede is 

het belangrijk dat de afstand tussen Park&Bike en het bestemmingsgebied niet meer dan 3 kilometer bedraagt. 

Dit is gunstig vanuit beleidsperspectief, omdat daarmee veelal grote uitvalswegen bereikt kunnen worden, 

waar grote groepen reizigers afgevangen kan worden. Dit heeft uiteraard voordelen voor de exploitatie van 

Park&Bike. Ten derde wordt aan gemeenten en stadsregio’s geadviseerd een analyse uit te voeren die 

inzichtelijk maakt waar de herkomsten van automobilisten die parkeren in binnenstedelijk gebied zijn gelegen, 

aangezien Park&Bike beter zal functioneren in steden die automobilisten aantrekken waarvan de herkomsten 

zijn gelegen op een afstand groter dan 10 kilometer. Ten vierde wordt geadviseerd om de mogelijkheid te 

onderzoeken om Park&Bike op Park&Ride/transferia aan te bieden. Hiermee kunnen de investeringskosten 

worden beperkt en wordt de keuzevrijheid van reizigers vergroot. Ten vijfde zal het beleid ten aanzien van 

Park&Bike moeten inspelen op de negatieve perceptie met betrekking tot het ongemak bij gebruik van 

Park&Bike. Dit kan bijvoorbeeld gecommuniceerd worden doormiddel van reclamecampagnes.  

 

In paragraaf 5.4 worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Het inzicht in Park&Bike zou verder 

verbeterd kunnen worden door onder andere onderzoek te doen waarmee de nutsfuncties kunnen worden 

bepaald met behulp van de Stated Preference (SP) of Revealed Preference (RP) methodiek. Bij een berekening 

van de nutsfuncties kan de voorkeur van reizigers voor een bepaalde vervoerswijze worden afgelezen en kan 

het (relatief) belang van iedere factor worden geschat. Met de SP methodiek worden aan reizigers 

hypothetische keuzealternatieven voorgelegd en bij de RP methode wordt het daadwerkelijk gedrag van 

reizigers waargenomen. Tot slot wordt onder andere aanbevolen om naast onderzoek vanuit de reiziger, 

onderzoek uit te voeren vanuit het beleidsperspectief. Vanuit het beleidsperspectief kan worden onderzocht 

op welke manier de exploitatie en realisatie van Park&Bike het beste vormgegeven kan worden.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 

 

Door de intrede van de auto in de jaren ’60, zijn de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen in een 

stroomversnelling geraakt. Deze effecten worden door de gemeenschap als zeer positief ervaren (Bos et al., 

2005). Echter, het toegenomen autoverkeer (figuur 3) draagt er aan bij dat beleidsmakers een toenemende 

interesse hebben om het toegenomen autoverkeer in binnenstedelijke gebieden te beperken (Gemeente Den-

Haag, 2010; Gemeente Amsterdam, 2010; Stadsregio Eindhoven, 2006). Het toegenomen autoverkeer heeft 

namelijk een negatief effect op het milieu en de leefbaarheid (US Department of Energy, in Eriksson et al., 

2008). Daarnaast neemt de bereikbaarheid door toenemende congestie in binnenstedelijke gebieden af, 

hetgeen invloed uitoefent op de economische activiteiten in steden (Mingardo, 2008). Tot slot zorgt het 

toenemende autoverkeer voor een grote parkeerdruk bij stationsgebieden en het economisch centrum van de 

stad (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2000). Een mogelijke beleidsinterventie om de negatieve effecten 

van het toegenomen autoverkeer te beperken in binnenstedelijk gebied, is het stimuleren van gecombineerd 

gebruik van de auto met andere vervoersmiddelen (o.a. Bos et al., 2005; Bos, 2004; Bos Van Nes, 2002).  

 

 
Figuur 3: Trend van de modal split in miljarden kilometers in Nederland vanaf 1985 tot en met 2007 (CBS StatLine, 2007) 
 

Gecombineerd gebruik van de auto met andere vervoerswijzen kan plaatsvinden op zogenaamde multimodale 

overstappunten. Bestaande multimodale overstappunten voor de auto zijn Park&Ride en transferia. Hoewel 

het verschil in de praktijk niet even duidelijk is (CROW, 2003), wordt op Park&Ride het autosysteem 

aangesloten op het openbaar vervoer (OV), terwijl bij transferia het OV wordt aangesloten op het autosysteem. 

In 2003 waren er in Nederland al meer dan 350 Park&Ride locaties en 9 transferia in gebruik (CROW, 2003).  

Een relatief nieuw concept voor een multimodaal overstappunt met de auto is Park&Bike. Er is sprake van 

Park&Bike wanneer de auto aan de rand van de stad, of richting het stadscentrum wordt geparkeerd en wordt 

overgestapt op de fiets. Deze type verplaatsingen zullen waarschijnlijk al plaatsvinden, echter er bestaan weinig 

locaties waar dit wordt gefaciliteerd in de vorm van onder andere parkeergelegenheden, leenfietsen en 

fietsenstallingen voor een tweede fiets. In 2003 is bij het Olympisch Stadion in Amsterdam de eerste Park&Bike 

locatie gerealiseerd (Van der Vrugt, 2006). Ook in de steden Tilburg, ’s Hertogenbosch, Utrecht, Groningen, 

Arnhem, Nijmegen en recentelijk Leeuwarden zijn leenfietsen verkrijgbaar op Park&Ride locaties (OV-fiets, 

2011). Daarnaast denken bijvoorbeeld de gemeente Utrecht, gemeente Den-Haag, gemeente Amsterdam, 

Stadsregio Arnhem Nijmegen en Stadsregio Eindhoven erover om extra leenfietsen op (toekomstige) 
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Park&Ride locaties te plaatsen, of op een aantal druk bezochte locaties in de stad (Gemeente Den-Haag, 2010; 

Gemeente Amsterdam, 2010; Stadsregio Eindhoven, 2006; Verkeerskunde, 2011).  

Het empirisch materiaal over het onderwerp Park&Bike is beperkt. Tot op heden is er namelijk één 

wetenschappelijk onderzoek verricht naar Park&Bike vanuit het beleidsperspectief. In 2006 hebben Van der 

Vrugt et al. een onderzoek uitgevoerd naar een succesvolle totstandbrenging van Park&Bike. In dat onderzoek 

zijn factoren opgesteld waaraan een Park&Bike locatie moet voldoen, om succesvol te zijn. Deze factoren 

(bijlage 1) zijn echter niet empirisch getoetst onder de potentiële gebruikers, maar aan het beleid van 13 

gemeenten. Om het gebruik van Park&Bike echter te begrijpen, is een empirisch onderzoek vanuit de reiziger 

gewenst. Met een onderzoek vanuit de reiziger kan beter worden begrepen of reizigers (mogelijk) bereid zijn 

om gebruik te maken van Park&Bike, en zo ja onder welke voorwaarden.  

 

 

1.2 Doel- en vraagstelling 

 

Gemeenten hebben de ambitie om Park&Bike te realiseren. Momenteel is het echter onbekend wat de (1) 

potentie is van Park&Bike en (2) op welke manier Park&Bike het beste ingericht kan worden om succesvol te 

zijn. Deze inzichten lijken noodzakelijk vanwege de uitgesproken ambities die gemeenten hebben. Om de 

nodige inzichten te krijgen is het belangrijk het keuzegedrag van reizigers ten aanzien van Park&Bike beter te 

leren begrijpen. Hierbij zal het onmogelijk zijn om alle mogelijke factoren omtrent het keuzegedrag te 

onderzoeken. Dit komt omdat dit een eerste onderzoek betreft naar het keuzegedrag van reizigers ten aanzien 

van Park&Bike en omdat dit onderzoek een beperkt budget heeft in tijd en geld. Daarom ligt in dit onderzoek 

de focus op de verkenning van de meest relevante factoren die inzichten geven in de potentie en de inrichting 

van Park&Bike. De doelstelling en de vraagstelling van dit onderzoek luiden daarmee als volgt:  

 

Doelstelling: Het doel van dit onderzoek is om meer inzichten te verkrijgen in de potentie van Park&Bike en de 

consequenties hiervan voor de opzet van Park&Bike voorzieningen, door het keuzegedrag van reizigers ten 

aanzien van Park&Bike beter te leren begrijpen. 

 

Vraagstelling:  

Welke factoren beïnvloeden de keuze van automobilisten voor Park&Bike? 

 

 

1.3 Het onderzoeksmodel 

 

Het onderzoeksmodel is een schematische weergave van het doel van het onderzoek en de globale stappen die 

gezet moeten worden om het doel te bereiken (Verschuren et al., 2007). Het laat zien hoe de diverse stappen 

onderling samenhangen en hoe de ene stap de andere stap opvolgt. Het onderzoeksmodel voor dit onderzoek 

staat schematisch weergegeven op de volgende bladzijde in figuur 4. 

Dit onderzoek heeft een deductieve benadering. Het eerste deel van het onderzoek bestaat namelijk uit het 

opstellen van een theoretisch kader (A). In dit theoretisch kader zal geprobeerd worden om het keuzegedrag 

van reizigers ten aanzien van Park&Bike te begrijpen. Om dit te kunnen zal in dit onderzoek gebruik worden 

gemaakt van de micro-economische nutstheorie. Vanuit deze gedachten zal een conceptueel model worden 

opgesteld dat het gebruik van Park&Bike probeert te begrijpen. Het conceptueel model is een samenvatting 

van de belangrijkste factoren met daartussen veronderstelde relaties (Verschuren et al., 2007). Het is niet 

eenvoudig om het conceptueel model op te stellen omdat de literatuur over Park&Bike beperkt is. Wel bestaat 
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er uitgebreide literatuur over algemene concepten van multimodaal personenvervoer, Park&Ride, Ride&Bike 

(gecombineerd gebruik OV-fiets) en de fiets. Na de vorming van het conceptueel model zullen de 

onderzoeksstrategie en de methoden van onderzoek worden besproken (B). In dat hoofdstuk zal uitleg worden 

gegeven op welke manier de theorie uiteindelijk leidt tot de operationalisering van waarneembare eenheden. 

Daarmee zal het empirisch materiaal worden verzameld en kan antwoord gegeven worden op de centrale 

vraag van dit onderzoek. Nadat de empirische gegevens zijn verzameld (C) worden de onderzoeksresultaten 

geanalyseerd (D) door de resultaten te combineren met het theoretisch kader. Ten slotte wordt in het laatste 

hoofdstuk de conclusies, reflectie en aanbevelingen voor beleid en vervolgonderzoek besproken (E).  

Micro-economische nutstheorie

Literatuur 
Multimodaal 

vervoer

Literatuur 
Park&Ride

Literatuur 
Ride&Bike

Literatuur 
fiets

Conceptueel model

Analyseren van resultaren 
door empirie en theorie te 

combineren

Conclusies, reflectie en 
aanbevelingen voor beleid en 

vervolgonderzoek

Onderzoeksstrategie en 
methoden

Literatuur 
Park&Bike

A

B

D

E

Verzamelen empirisch 
materiaal

C

 
Figuur 4: Het onderzoeksmodel 
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader  
 

 

In dit hoofdstuk zal een theoretisch kader worden ontwikkeld dat dient als raamwerk voor het empirische deel 

van het onderzoek. In de eerste paragraaf zal multimodaal vervoer worden gedefinieerd en wordt Park&Bike 

binnen het multimodaal vervoer gepositioneerd. Tevens wordt in de eerste paragraaf het huidige aandeel van 

de auto en de fiets binnen het unimodaal en multimodaal vervoer weergegeven. In de tweede paragraaf wordt 

het keuzegedrag van reizigers besproken. Om het keuzegedrag van reizigers voor Park&Bike te begrijpen wordt 

aangesloten op de gedachten van de micro-economische nutstheorie. In de derde en vierde paragraaf worden 

de relevante factoren die invloed hebben op de keuze van reizigers voor het gebruik van Park&Bike behandeld. 

Tot slot wordt in de vijfde paragraaf het conceptueel model ontwikkeld en weergegeven.  

 
 

2.1 Multimodaal vervoer 

 
2.1.1 Definitie multimodaal vervoer 

In deze subparagraaf wordt het concept van multimodaal vervoer uitgelegd. Hierdoor kan worden begrepen op 

welke manier Park&Bike binnen het concept van multimodaal vervoer geplaatst kan worden. Beginnend met 

de definitie van unimodaal vervoer. In dit onderzoek wordt unimodaal vervoer gedefinieerd als een reis tussen 

herkomst en bestemming waarbij één vervoerswijze wordt gebruikt. Met herkomst wordt gedoeld op het 

startpunt van een reis, met bestemming op het eindpunt van een reis. Multimodaal vervoer wordt gedefinieerd 

als “transportation where at least two different modes of transport are used to travel from starting point to 

destination” (Bos, 2004). Wandelen wordt niet gezien als een aparte vervoerswijze. Wandelen geldt namelijk 

als een universele component aan het begin en het einde van een unimodale of multimodale verplaatsing. Er 

wordt bijvoorbeeld gewandeld van en naar de autoparkeerplaats en op een overstappunt tussen bijvoorbeeld 

de trein en de bus. Daarom is wandelen een onvoldoende voorwaarde voor multimodaliteit. Ondanks dit kan 

wandelen in termen van reistijd een substantieel deel innemen van de reis. Daarom kan wandelen niet altijd 

worden genegeerd (Firorenzo-Catulano, 2007). 

Om een multimodale verplaatsing tot stand te brengen, maakt de reiziger gebruik van verschillende bestaande 

unimodale transportnetwerken, zoals de auto, de fiets, de trein, et cetera. Ieder unimodaal transportnetwerk 

heeft voor- en nadelen. Zo kunnen reizigers minder goed gebruik maken van het OV in ruraal gebied terwijl de 

auto daar het best tot zijn recht komt. Aan de andere kant kan het OV beter functioneren in stedelijke 

gebieden terwijl de auto hier minder goed functioneert. Bij multimodaal vervoer wordt geprobeerd om zoveel 

mogelijk gebruik te maken van de sterke kanten van een unimodaal transportsysteem (Bos et al., 2005), zodat 

een multimodale reis meer voordeel voor een reiziger oplevert dan een unimodale reis. De unimodale 

netwerken kunnen met elkaar verbonden worden door overstappunten, zoals een centraal station of een 

Park&Bike locatie. In het multimodaal vervoer wordt gesproken van één hoofdvervoerswijze. Dit is de 

vervoerswijze waarmee de meeste afstand wordt afgelegd van herkomst tot bestemming. Om van de 

hoofdvervoerswijze gebruik te maken zal er vervoer plaatsvinden van en/of naar de hoofdvervoerswijze. Er is 

namelijk niet altijd vervoer van of naar de hoofdvervoerswijze noodzakelijk. In figuur 5 wordt dit alles 

samengevat en zoals weergegeven bestaan er talrijke combinaties tussen vervoerswijzen voor multimodaal 

vervoer. 
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Figuur 5: Verschillende combinaties van multimodaal personenvervoer (op basis van Krygsman, 2004) 

 
De overstap tussen vervoerswijzen kunnen op verschillende momenten van de reis plaatsvinden. Dit kan voor 

de auto worden ingedeeld in drie categorieën (figuur 6). De eerste categorie multimodale overstappunten zijn 

die met een bestemmingsfunctie. Deze zijn gelokaliseerd nabij grote toegangswegen van grootstedelijke 

agglomeraties, waar veel mensen wonen, werken of recreëren. De auto wordt geparkeerd aan de rand van de 

stad en vervolgens wordt overgestapt op voornamelijk het OV. Bekende overstappunten met 

bestemmingsfunctie zijn transferium Amsterdam ArenA, transferium Westraven in Utrecht en transferium 

Euroborg in Groningen. 

De tweede categorie overstappunten zijn die met een herkomstfunctie. Hierbij stapt de automobilist zo snel 

mogelijk van zijn herkomstlocatie over op het OV. Daarmee is het OV de hoofdvervoerswijze en verzorgt de 

auto het voortransport. Deze type overstappunten bevinden zich voornamelijk op stationslocaties. 

De derde categorie multimodale overstappunten zijn die met een weidefunctie. Deze locaties liggen vaak 

tussen een herkomst- en bestemmingsfunctie in, op een korte afstand van de snelweg. Voorbeelden van deze 

locaties zijn Park&Ride in Zeist en Veenendaal de Klomp.  

 

Bestemmings functieBestemmings functie

Herkomst functieHerkomst functieWeide functieWeide functie

Afstand afgelegd met de autoAfstand afgelegd met de auto

Afstand afgelegd met het OVAfstand afgelegd met het OV

Stedelijk gebiedStedelijk gebied

OverstappuntOverstappunt

 
Figuur 6: Categorieën van multimodale overstappunten (Mingardo, 2008 (bewerkt)) 

 

Park&Bike zal waarschijnlijk het beste functioneren op overstappunten met een bestemmingsfunctie, gelegen 

vanaf de rand van een stad richting het stadscentrum. Verwacht mag worden dat Park&Bike niet tot zijn recht 

zal komen op een overstappunt met een weide- of herkomstlocatie omdat Park&Bike niet kan concurreren met 

het OV of de auto vanwege de te grote afstand naar de bestemming. Dit betekent dat voor Park&Bike de auto 

de hoofdvervoerswijze is en de fiets het natransport verzorgd. Daarmee kan Park&Bike binnen het 

multimodale vervoer als volgt worden gepositioneerd (figuur 7). In het merendeel van de gevallen kan er 
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bovendien vanuit worden gegaan dat er geen gebruik zal worden gemaakt van voortransport, zoals ook in 

figuur 7 is weergegeven.  
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Figuur 7: Positie Park&Bike in multimodaal vervoer 

 

Reizigers die gebruik gaan maken van een Park&Bike locatie kunnen op drie verschillende manieren gebruik 

maken van de fiets, namelijk: een fiets lenen op een Park&Bike locatie; een fiets meenemen met de auto naar 

een Park&Bike locatie; een eigen fiets plaatsen op een Park&Bike locatie.  

Wanneer een reiziger voor het eerst gebruik maakt van een Park&Bike locatie, mag verwacht worden dat de 

reiziger een leenfiets gaat gebruiken. Hierdoor kan de reiziger het gebruik van een Park&Bike locatie ervaren 

zonder de moeite die verbonden is aan het meenemen van een eigen fiets of van het plaatsen van een eigen 

fiets op een Park&Bike locatie. Tevens biedt dit de reiziger hogere mate van flexibiliteit; de reiziger kan 

namelijk tot het laatste moment de beslissing nemen om van Park&Bike gebruik te maken. Naarmate het 

gebruik van een Park&Bike locatie routinematiger wordt, zal naar verwachting het gebruik van een eigen fiets 

toenemen. Ten eerste mag dit verwacht worden gelet op het gebruik van de OV-fiets (Tabel 1). De OV-fiets is 

een leenfiets die beschikbaar is op Nederlandse treinstations. Van de OV-fiets gebruikers geeft 90% aan een 

OV-fiets 2 tot 3 keer per maand of minder te lenen. Ten tweede is het marktaandeel van de OV-fiets als 

natransportmiddel van het OV minder dan 1%, terwijl het totale aandeel van de fiets op 12% ligt (tabel 3). Ten 

derde blijkt dat op Park&Ride Sontweg te Groningen 55% van de forensen gebruik maken van een eigen fiets 

en niet kiezen voor de citybus (In van der Vrugt, 2006). In tegenstelling tot de forensen kiest het winkelend 

publiek in 99% van de gevallen wel voor de citybus, hetgeen bevestigt dat naarmate de verplaatsingen 

routinematiger worden het gebruik van een leenfiets zal afnemen.  

Voor het gebruik van een eigen fiets zijn twee mogelijkheden. Of er wordt een eigen fiets geplaatst op een 

Park&Bike locatie, of er wordt een eigen fiets meegenomen naar een Park&Bike locatie in de vorm van 

bijvoorbeeld een vouwfiets. Wat de voorkeur van reizigers heeft, wordt in de literatuur niet beschreven.  

 

Tabel 1: Hoe vaak maakt u gemiddeld gebruik van een OV-fiets? In percentages (Fietsersbond, 2010). 
 

 
2007 2009 

Meer dan 1 keer per week 4 4 
1 keer per week 4 5 

2 tot 3 keer per maand 18 18 
1 keer per maand 33 23 

Minder dan 1 keer per maand 41 49 
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2.1.2 Afzonderlijk gebruik auto en fiets in uni- en multimodale verplaatsingen 

Nu bekend is wat multimodaal vervoer inhoudt en welke positie Park&Bike binnen het multimodaal vervoer 

inneemt, wordt in deze subparagraaf het huidige aandeel van de auto en de fiets binnen het unimodaal en 

multimodaal vervoer weergegeven. Van alle verplaatsingen die binnen Nederland plaatsvinden, is 2,9% 

unimodaal (Tabel 2). Deze cijfers kunnen echter wel een vertekenend beeld geven. Het aantal afgelegde 

kilometers ligt bij een multimodale verplaatsing namelijk 4,5 keer hoger (Van Nes, 2002). Ter verduidelijking: 

van alle verplaatsingen die binnen Nederland plaatsvinden is 15% multimodaal wanneer een verplaatsing 

langer is dan 30 kilometer. 

De auto en de fiets zijn de meest populaire vervoersmiddelen binnen het unimodale vervoer (48,9% 

respectievelijk 27,5%). Het grote aandeel van de fiets heeft voor een deel te maken met de systematische 

uitbouw van het fietsnetwerk dat in Nederland de laatste decennia is ontwikkeld (Rietveld, 2000; Martens, 

2004). Het hoge fietsaandeel in het unimodale vervoer is een gunstige voorwaarde voor het gebruik van een 

Park&Bike locatie omdat Nederlanders bekend zijn met het gebruik van de fiets.  

Het aandeel multimodale verplaatsingen is beperkter (tabel 2). Van alle verplaatsingen zijn namelijk 2,9% 

multimodaal en het aandeel van de auto als hoofdvervoerswijze in multimodale verplaatsingen is nog kleiner 

(0,4%). Ruimte voor groei voor multimodaal vervoer waarbij de auto als hoofdvervoerswijze geldt, lijkt 

daarmee zeker aanwezig. 

 

Tabel 2: Modal-split voor unimodale- en multimodale verplaatsingen gelet op aantal verplaatsingen in Nederland, in 
percentages (Van Nes, 2002).  
 

(Hoofd)vervoerswijze Alle verplaatsingen Unimodaal Multimodaal 
Percentage 

multimodaal 

Auto  49,3 48,9 0,4 2,1 
Trein 2,1 0,4 1,7 80,5 
Tram/Metro 0.9 0,7 0,2 20,4 
Bus 2 1,6 0,4 21,2 
Fiets 27,6 27,5 0,0 0,1 
Wandelen 16,0 15,9 0,1 0,7 
Overig 2,1 2,1 0,0 1,7 
Totaal 100 97,1 2,9 100 

 

De verdeling van het voor- en natransport binnen het multimodaal vervoer wordt weergegeven in tabel 3. Het 

voortransport naar de hoofdvervoerswijze wordt voornamelijk verzorgd door de fiets (38,8%) gevolgd door 

wandelen (24,2%). Het aandeel van de fiets is lager in het natransport (12,0%). Volgens Keyer et al. (2000) 

heeft dit lagere aandeel te maken met de asymmetrische verdeling in het bezit van de fiets. Waar de fiets aan 

de bestemmingszijde altijd beschikbaar is, is deze lang niet altijd beschikbaar aan de herkomstzijde. Wellicht 

dat door de opkomst van de OV-fiets (Fietsersbond, 2010) hier inmiddels veranderingen heeft plaatsgevonden 

en gaat aanbrengen. Echter, dit zal onvoldoende zijn om het aandeel gelijk te krijgen met het voortransport; de 

moeite om een fiets mee te nemen in het natransport is immers groter dan in het voortransport. Naast de 

beschikbaarheid van de fiets heeft het lagere aandeel te maken met de hogere concentratie van 

werkgelegenheid rondom stationslocaties en omdat juist veel verplaatsingen binnen het woon-werkverkeer 

plaatsvinden (Martens, 2004). Woongebieden zijn over het algemeen verder van het station gelegen. De 

noodzaak om langere afstanden af te leggen is daarom minder groot in het natransport, wandelen biedt in dat 

geval een uitstekend alternatief.  
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Tabel 3: Voor- en natransport trein in 2005 voor alle stations hoofdrailnet, in percentages (Fietsberaad, 2005). 

 

Vervoerswijze Herkomstzijde Bestemmingszijde 

Wandelen 24 48 

Fiets 39 12 

Auto 13 11 

Bus/Tram/Metro 23 25 

Overig 1 0 

Totaal 100 100 

 

De cijfers die hierboven zijn beschreven vertellen impliciet de potentie van Park&Bike. Ten eerste zijn de fiets 

en de auto de meest populaire vervoersmiddelen binnen het unimodaal vervoer. Ten tweede hebben langzame 

vervoerswijzen (wandelen en fiets) de voorkeur van reizigers boven de bus/tram/metro als bediening van de 

hoofdvervoerswijze.  

 

 

2.2 Keuzegedrag: micro-economische nutstheorie 

 

Het is belangrijk om het keuzegedrag van reizigers te begrijpen. Wanneer het keuzegedrag van reizigers wordt 

begrepen kunnen beleidsmakers beter beoordelen op welke manier Park&Bike gerealiseerd dient te worden. 

Gedragskeuze kunnen vanuit verschillende perspectieven worden geanalyseerd, zoals het micro-economische, 

sociaal of geografisch perspectief. Vanuit ieder perspectief wordt de werkelijkheid op een andere manier 

vereenvoudigd. Analyses vanuit verschillende perspectieven, zullen om deze reden leiden tot verschillende 

uitkomsten en beleidsinterventies.  

In dit onderzoek wordt gekozen voor de micro-economische nutstheorie. Volgens een analyse vanuit de micro-

economische nutstheorie wordt aangenomen dat rationaliteit een geschikte vereenvoudigde weergave is van 

de werkelijkheid (Van Wee, 2009). Op deze manier kan het keuzegedrag niet alleen worden verklaard, ook 

kunnen er voorspellingen worden gemaakt. Voorkeuren vormen het startpunt van gedragskeuzes vanuit de 

micro-economische nutstheorie (Chorus, 2007). Dit houdt in dat reizigers kunnen kiezen tussen verschillende 

alternatieven. De verschillende keuzemogelijkheden lijken voor reizigers oneindig te zijn; er kan bijvoorbeeld 

gekozen worden om verschillende activiteiten thuis uit te voeren, maar er kan ook gekozen worden om een 

bepaalde activiteit elders uit te voeren. Als de reiziger besluit een activiteit op een andere plaats uit te voeren, 

zal dit voor de reiziger een voordeel opleveren, ofwel een bepaalt nut. Om de activiteit op een andere plaats te 

bereiken zal er een verplaatsing plaatsvinden, hetgeen een bepaalt disnut kost. Vanuit de micro- economische 

benadering wordt er vanuit gegaan dat de reiziger de vervoerswijze zal kiezen met het laagste disnut. Het 

keuzegedrag van reizigers ten aanzien van een vervoerswijze wordt geconceptualiseerd als een rationele keuze 

tussen alternatieven: verschillende alternatieven worden gewaardeerd en de reiziger zal tot een bepaalde 

rangorde komen van de verschillende alternatieven. Om de voorkeuren van reizigers te kunnen weergeven 

wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde nutsfunctie (Van Wee, 2009). Dit is een standaard-formule die 

een totaalscore weergeeft van de verschillende alternatieven. Deze totaalscore is opgebouwd uit verschillende 

factoren, die kunnen worden samengevat in tijd, kosten, comfort, betrouwbaarheid, veiligheid en informatie 

(Bos, 2004; Chorus, 2007; Van Wee, 2009). Op deze verschillende factoren wordt in paragraaf 2.3 uitgebreid 

ingegaan. Verder wordt er in de standaard-formule altijd een gewicht (disnut) toegekend aan iedere factor. 

Hierdoor kan in zijn algemeenheid de voorkeur van reizigers voor een bepaalde vervoerswijze worden 

afgelezen en het belang van iedere factor worden geschat. Echter ieder persoon is uniek en daarom zal ieder 

persoon het disnut anders waarderen. Tevens hebben omgevingsfactoren invloed op de weergegeven 
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nutsfactoren. Bij een veranderende omgeving, zoals slechte weersomstandigheden, is de reistijd met de auto 

over het algemeen lager dan tijdens gunstige weersomstandigheden. In dat geval is tevens het comfort voor 

het reizen met de fiets ook lager. Het dient dus inzichtelijk te worden wat de invloed is van de 

persoonskenmerken en omgevingsfactoren op de standaard-formule. Dit alles wordt schematisch weergegeven 

in figuur 8.  

Tijd Kosten Comfort Veiligheid
Betrouw-
baarheid

Totaal disnut
 vervoerswijze

Disnut

Informatie

Omgevingsfactoren

Disnut Disnut Disnut Disnut Disnut

Persoonskenmerken

Figuur 8: Micro-economisch model om gedragskeuzes van reizigers ten aanzien van vervoerswijzen te kunnen begrijpen. 

 

Hoewel idealiter de verschillende mogelijke vervoerswijzen met elkaar worden vergeleken wordt in dit 

onderzoek gekozen voor een vergelijking tussen Park&Bike en de auto. Hiervoor wordt gekozen omdat 

Park&Bike het laatste deel van de autorit vervangt. Daarnaast hebben beleidsmakers de ambitie om dit verder 

te realiseren, teneinde het toegenomen autoverkeer te beperken. Dit geldt met name voor het binnenstedelijk 

gebied, zie paragraaf 1.1. In figuur 9 wordt de vergelijking tussen Park&Bike vanuit de micro-economische 

nutstheorie schematisch weergegeven. Park&Bike zal alleen gebruikt worden wanneer het disnut lager is dan 

het gebruik van de auto. Dit is niet eenvoudig omdat juist op overstappunten het disnut wordt verhoogd. In 

binnenstedelijk gebied zal daarentegen het disnut met de auto naar verwachting sterker oplopen vanwege 

bijvoorbeeld congestie, zoektijd naar parkeerplaats en parkeerkosten. Vanuit de gedachte van de micro-

economische nutstheorie zal Park&Bike gebruikt worden wanneer het disnut lager ligt dan het doorrijden met 

de auto.  

 

 

Disnut

Afstand

Auto

Fiets

Park&Bike

 
Figuur 9: Schematische weergave van de micro-economische nutstheorie waarbij Park&Bike vergeleken wordt met de auto. 
Redenerend vanuit de gedachte van de micro-economische nutstheorie zal Park&Bike in deze schematische weergave 
worden gebruikt omdat het disnut lager is en daarmee het uiteindelijke nut hoger uitvalt dan wanneer met de auto wordt 
gereisd. 
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Er bestaat ook kritiek op de micro-economische nutstheorie. Simon (in Chorus, 2007) stelt dat een mens 

slechtst in beperkte mate rationeel kan handelen en introduceert het begrip ‘bounded rationality’ 

(gelimiteerde rationaliteit): “Bounded rationality says that there are boundaries to the amount of rational 

thought that we can and we want to put into decisions”. De kritiek van Simon laat zich als volgt verder 

samenvatten (in Chorus, 2007) “human beings cannot be assumed to have either the wish or the capability to 

perform extensive search processes and thoroughly assess the alternatives found”. Mensen kunnen dit niet 

omdat mensen een bepaald tijdsbudget hebben, geen toegang hebben tot alle noodzakelijk informatie en een 

gelimiteerde intelligentie hebben. Simon (in Chorus, 2007) stelt dat ‘satisficing behavior’ veel realistischer is: 

“the individual is assumed to be searching for the first alternative that is good enough, i.e. he has certain 

aspiration levels for relevant attributes of alternatives – these levels may change over time – and searches for 

an alternative that meets these standards” (Olander in Chorus, 2007). Een andere tekortkoming van de micro-

economische nutstheorie is dat er geen rekening wordt gehouden met het gewoontegedrag van reizigers. 

Gewoontegedrag betekent dat reizigers de gedragskeuze herhalen zonder opnieuw de mogelijke alternatieven 

te heroverwegen (Chorus, 2007). Ook al was de eerste keuze gebaseerd op een rationele afweging, het kan zijn 

dat er veranderingen zijn ontstaan waardoor de reiziger naar verloop van tijd een suboptimale keuze neemt. 

Tot slot hebben sociale invloeden ook invloed op het keuzegedrag van reizigers (Scitovsky, 1974 ). Een aantal 

reizigers zal bijvoorbeeld principieel tegen het gebruik zijn van een bepaald vervoersmiddel, of de omgeving 

verwacht dat je een bepaald vervoersmiddel gebruikt.  

 

Ondanks de genoemde beperkingen van de micro-economische nutstheorie wordt wel voor deze benadering 

gekozen. De focus van dit onderzoek ligt namelijk op de verkenning van de meest relevante factoren die 

inzichten geven in de potentie en de consequenties die hieraan verbonden zijn bij de opzet van een Park&Bike 

voorziening. Deze inzichten geven beleidsmakers handvaten voor het te voeren beleid omtrent Park&Bike. 

Wanneer het onderzoek zal plaatsvinden vanuit een ander perspectief zal met name de opzet van een 

Park&Bike locatie niet inzichtelijk worden.  

 

 

2.3 Relevante nutsfactoren Park&Bike en auto 

 

In deze paragraaf zullen de relevante factoren worden beschreven die het gebruik van Park&Bike bepalen. 

Zoals gezegd kunnen de relevante factoren die het ‘disnut’ beschrijven worden samengevat in tijd, kosten, 

comfort, betrouwbaarheid, veiligheid en informatie. Omdat de reis van Park&Bike in verschillende etappes kan 

worden ingedeeld zullen de relevante factoren voor Park&Bike worden beschreven in de vorm van de ligging 

van een Park&Bike locatie, de kwaliteit van een Park&Bike locatie en de kwaliteit van het natransport met de 

fiets. Voor de auto is een dergelijke indeling niet nodig.  

Om de relevante factoren te beschrijven zal gebruik worden gemaakt van bestaande literatuur over Park&Ride. 

Deze factoren kunnen gebruikt worden omdat een Park&Bike reiziger voor dezelfde soort keuze wordt gesteld, 

namelijk het overstappen van de auto op een alternatieve vervoerswijze. Tevens zal ook literatuur over 

Bike&Ride (gecombineerd gebruik OV en fiets) en de fiets worden aangehaald om te bepalen onder welke 

omstandigheden reizigers bereid zijn de fiets te gebruiken in het natransport. Steeds zal worden nagegaan of 

de factoren ook gelden voor Park&Bike en hierbij wordt ook gelet op het relatieve belang (het disnut) van 

iedere factor.  
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2.3.1 Park&Bike en auto: reistijd en kosten 

Uit onderzoeken van Bos (2004) Bos et al., (2004, 2006) en Muconsult (2000) blijkt dat reistijd en reiskosten de 

belangrijkste factoren zijn in het keuzegedrag van reizigers tussen de auto en Park&Ride. In deze paragraaf zal 

worden beschreven op welke manier de reistijd en reiskosten voor het gebruik van Park&Bike en de auto zijn 

opgebouwd en wat het mogelijke verschil is in waardering.  

 

Reistijd 

De reistijd voor het gebruik van een Park&Bike locatie en de auto wordt in figuur 10 schematisch weergegeven. 

Als de auto voor de gehele reis wordt gebruikt, wordt de auto nabij of op de eindbestemming geparkeerd. Het 

is niet ondenkbaar dat in binnenstedelijk gebied voor het parkeren een bepaalde zoektijd bestaat omdat 

tijdens piekmomenten een tekort aan parkeerplaatsen kunnen ontstaan. Tekort aan parkeerplaatsen zal 

hoogstwaarschijnlijk niet voor het woon-werkverkeer gelden omdat deze parkeerplaatsen alleen toegankelijk 

zijn voor werknemers of op een publieke parkeerplaats zijn gereserveerd. Als de auto niet op de bestemming 

kan worden geparkeerd geldt er een wandeltijd tot de bestemming.  

Als automobilisten gebruik willen maken van een Park&Bike locatie zal de reis van herkomst naar bestemming 

tot de Park&Bike locatie vrijwel hetzelfde zijn. Wel zal de automobilist in bepaalde mate van de oorspronkelijke 

route moeten afwijken om een Park&Bike locatie te bereiken. Een Park&Bike locatie kan ofwel direct 

aansluitend op de route zijn gelegen ofwel er zal een bepaalde tijd van de oorspronkelijke route moeten 

worden afgeweken. Aangekomen op een Park&Bike locatie mag verwacht worden dat de zoektijd naar een 

parkeerplaats minimaal is, wel bestaat er een looptijd tussen de geparkeerde auto en de uitgifte van een 

leenfiets of de fietsenstalling. Het laatste deel van de reis wordt afgelegd met de fiets tot de bestemming. 

Tevens mag verwacht worden dat de fiets vrijwel altijd op de bestemming kan worden geparkeerd en derhalve 

geen wandeltijden bestaan voor het laatste deel van de reis.  

 

Park&Bike locatiePark&Bike locatie

HerkomstHerkomst

Omrijtijd auto naar Park&BikeOmrijtijd auto naar Park&Bike

FietsFiets

BestemmingBestemming

ParkeerplaatsParkeerplaats

WandelenWandelen

AutoAuto

 

Figuur 10: Schematische weergave reis Park&Bike en auto 

 

 

De opbouw van de reistijd voor het gebruik van Park&Bike en de auto kunnen in de volgende twee formules 

worden weergegeven.  

 

(1) Reistijd Park&Bike vanaf herkomst = wandeltijd naar auto + reistijd auto naar Park&Bike locatie + 

reistijd op Park&Bike locatie + reistijd fiets tot bestemming. 

 

(2) Reistijd auto vanaf herkomst = wandeltijd naar auto + reistijd auto naar parkeerplaats + reistijd op 

parkeerplaats + wandeltijd tot bestemming.  
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Reiskosten 

Naast reistijd zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de auto en Park&Bike. De brandstofkosten zullen 

voor het gebruik van de auto of Park&Bike vrijwel hetzelfde zijn. Reizigers die gebruik maken van Park&Bike 

zullen alleen de laatste autokilometers besparen. Daarnaast zullen de parkeerkosten van Park&Bike over het 

algemeen lager liggen dan de parkeerkosten op de eindbestemming in (binnenstedelijke) centra, afhankelijk 

van de verblijfsduur en tariefstelling. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het gebruik van een fiets voor het 

natransport. Deze kosten kunnen bestaan uit het lenen van een fiets of wanneer gekozen wordt voor het 

gebruik van een eigen fiets, de aanschafkosten en de onderhoudskosten. De reiskosten voor het gebruik van 

Park&Bike en de auto kunnen in de volgende twee formules worden weergegeven: 

 

(3) Reiskosten Park&Bike vanaf herkomst: brandstofkosten + kosten gebruik Park&Bike locatie + kosten 

natransport fiets 

 

(4) Reiskosten auto vanaf herkomst: brandstofkosten + parkeren (nabij) eindbestemming 

  

Waardering reistijd en reiskosten 

Het is bekend dat reizigers tijd en kosten voor de verschillende etappes in de reis anders waarderen. Zo is 

bekend dat de wachttijd voor het gebruik van het OV zwaarder wordt beoordeeld dan de tijd die in het 

voertuig wordt doorgebracht (Rietveld, 2000). Echter, voor Park&Ride worden de verschillende reistijden niet 

significant anders gewaardeerd (Van der Heijden et al., 2002). Reizigers zullen namelijk vooraf aan een 

multimodale reis de verschillende etappes in de reis als één geheel beoordelen. Hierop behoeft wel een 

opmerking. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een toenemende reistijd met de fiets in het natransport, negatief 

correleert met het gebruik van Bike&Ride (Krygsman, 2004; Rietveld, 2000; Martens, 2004). Dit komt omdat 

het voor- en natransport met de fiets de zwakste schakels zijn in een multimodale verplaatsing (Rietveld, 2000; 

Krygsman, 2004). Het natransport met de fiets kan bijvoorbeeld een lagere reissnelheid hebben dan de 

hoofdvervoerswijze, en het natransport met de fiets kost een fysieke inspanning. Ditzelfde geldt ook voor de 

looptijd tussen de geparkeerde auto en het natransport met de fiets op een Park&Bike locatie (CROW, 2003). 

Dit betekent dat de reistijd van verschillende etappes in de reistijd wel binnen bepaalde marges moet blijven 

om geen substantieel aantal reizigers te verliezen.  

Bos et al. (2004) hebben onderzoek gedaan naar de waardering van de reistijd en reiskosten voor het gebruik 

van Park&Ride en de auto. Volgens het onderzoek van Bos et al. (2004) zijn reiskosten na reistijden de 

belangrijkste factoren in het keuzegedrag van reizigers tussen Park&Ride en de auto. Het onderzoek van Bos et 

al. (2004) is echter wel begrensd tot een totale kostenverhoging van het parkeertarief met €6,50. Momenteel 

zijn de kosten voor parkeren in binnenstedelijk gebieden aanzienlijk hoger. Ter illustratie, het uurtarief in 

binnenstedelijke parkeergarages in Nijmegen bedraagt €2,35, in Utrecht €3,50, en in Amsterdam €5, 

(parkerenindestad.nl). Hierdoor kunnen de kosten aanzienlijker hoger oplopen dan in het door Bos (2004) 

begrensde tarief van €6,50. Omdat er niet per definitie een lineaire relatie tussen de reiskosten en het gebruik 

van Park&Ride kan worden verwacht, kan dit betekenen dat kosten een aanmerkelijk grotere invloed kan 

hebben op het gebruik van Park&Ride dan tot nu toe is aangenomen.  

Reizigers wegen extra reistijd en extra reiskosten voor het gebruik van de auto minder zwaar dan voor het 

gebruik van Park&Ride (Bos et al., 2004).  Dit verschil zal waarschijnlijk te maken hebben met het verschil in 

comfort, betrouwbaarheid, veiligheid en informatie tussen de twee vervoerswijzen. Of dit verschil ook tussen 

Park&Bike en de auto geldt, is moeilijk te bepalen. Ter illustratie: waar Park&Bike gebruikers een fysieke 

inspanning moeten leveren en kunnen worden blootgesteld aan weersinvloeden, hebben gebruikers van 

Park&Ride te maken met wachttijden vanwege beperkte frequentie en onbetrouwbaarheid van het 
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aansluitend OV. Daarnaast is de flexibiliteit voor het gebruik van het natransport met het OV tot op zekere 

hoogte beperkt omdat het OV de reiziger veelal niet op de precieze eindbestemming brengt. Voor Park&Bike is 

de flexibiliteit en betrouwbaarheid groter. Dit komt omdat de fiets continue beschikbaar is en over het 

algemeen de fiets de reiziger altijd op de precieze eindbestemming kan brengen (figuur 11).  

 
Figuur 11: Vergelijking flexibiliteit tussen Park&Ride en Park&Bike (op basis van Van der Vrugt, 2006). 

 

 

2.3.2 Park&Bike: locatiekeuze 

De locatiekeuze van Park&Bike heeft invloed op het gebruik van Park&Bike. Bij de locatiekeuze is het belangrijk 

rekening te houden met de autobereikbaarheid naar de Park&Bike locatie, met de fietsbereikbaarheid vanaf de 

Park&Bike locatie en met de autobereikbaarheid naar de bestemming. Dit komt omdat bereikbaarheid invloed 

heeft op de reistijd. Bij een locatiekeuze kan ook rekening worden gehouden met de factoren kosten, comfort, 

betrouwbaarheid, veiligheid en informatievoorziening. Over het algemeen zullen deze factoren een beperkt 

onderscheidend vermogen hebben wat betreft de locatiekeuze. Daarom worden deze factoren verder niet 

behandeld in deze subparagraaf.  

 

Autobereikbaarheid naar Park&Bike 

De congestie op autosnelwegen heeft invloed op de autobereikbaarheid en het gebruik van multimodale 

overstappunten (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2000; CROW, 2005). Het transferium Amsterdam 

ArenA wordt bijvoorbeeld niet naar verwachting gebruikt omdat het transferium na de congestie aan de A2 is 

gelokaliseerd. De incentive (snellere reistijd) verviel voor de reiziger (CROW, 2003). Voor de aanwijzing van een 

Park&Bike locatie kan hiermee ook rekening worden gehouden. Echter, Park&Bike zal voornamelijk gebruikt 

worden wanneer het een bestemmingsfunctie betreft. De afstand tussen Park&Bike en de bestemming zal 

daarmee gemiddeld kleiner zijn dan de afstand tussen met name Park&Ride maar ook transferia naar de 

bestemming. Hierdoor krijgt de reistijd met de auto vanaf een Park&Bike locatie een relatief minder gewicht 

dan de reistijd met de auto vanaf Park&Ride en transferia. Desalniettemin heeft congestie invloed op de reistijd 

met de auto en daarmee ook op het gebruik van Park&Bike.  

Om gebruik te maken van een multimodaal overstappunt zal een automobilist moeten afwijken van de 

oorspronkelijke route. In welke mate dit gebeurd heeft invloed op het gebruik van een multimodaal 

overstappunt (CROW, 2003). Automobilisten zullen niet het gevoel moeten krijgen op de oorspronkelijke route 

beter af te zijn. Een Park&Bike locatie nabij grote uitvalswegen ligt daarmee voor de hand, omdat dit over het 

algemeen een logische locatie is tussen herkomst en bestemming. De meeste automobilisten kunnen een 

dergelijk overstappunt over het algemeen op een vlotte manier bereiken en verlaten.  
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Fietsbereikbaarheid vanaf Park&Bike 

Voor de aanwijzing van een Park&Bike locatie is het belangrijk te weten welke afstand of reistijd reizigers 

bereid zijn af te leggen in het natransport met de fiets. Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, zal een 

toenemende afstand en reistijd met de fiets in het natransport negatief correleren met het gebruik van 

Bike&Ride (Krygsman, 2004; Rietveld, 2000; Martens, 2004). Om een indicatie te geven over de afstand en 

reistijd dat reizigers bereid zijn af te leggen met de fiets voor Park&Bike, zal onderzoek over Bike&Ride worden 

aangehaald (Krygsman, 2004; Keyer et al., 2000). In het onderzoek door Krygsman (2004) is waargenomen wat 

de reistijd van reizigers bedraagt in het natransport met de fiets van de hoofdvervoerswijze de trein (figuur 12). 

In totaal zijn 80% van de reizigers bereid 16 minuten of minder te fietsen. Het kan zijn dat reizigers bereid zijn 

langer te fietsen maar dit niet doen vanwege het ontbreken van de noodzaak ervan. Verder concludeert 

Krygsman (2004) dat een toenemende reistijd met een hoofdvervoerswijze samengaat met een toenemende 

reistijd in het natransport. Dit komt omdat de ratio tussen de reistijd met de hoofdvervoerswijze en de reistijd 

met het natransport kleiner wordt. Het ongemak met het natransport met de fiets krijgt daardoor een minder 

zwaar gewicht (Krygsman, 2004; Rietveld, 2000).  

 

 
Figuur 12: Cumulatieve verdeling werkelijk gedrag reistijd aan het voor- en natransport met de fiets, om gebruik te maken 
van de hoofdvervoerswijze de trein (Krygsman, 2004)  

 

 
Figuur 13: Maximale afstand dat reizigers afleggen aan het natransport met de fiets en andere vervoerswijzen om gebruik 
te maken van de trein als hoofdvervoerswijze (Krygsman, 2004). 

 

Krygsman (2004) heeft ook onderzoek gedaan naar de reisafstand die reizigers bereid zijn af te leggen in het 

natransport van Bike&Ride (figuur 13). Hierbij is gebruik gemaakt van andere data dan het onderzoek voor de 
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berekening van de reistijd. In totaal zijn 80% van de reizigers bereid om 3,7 kilometer of minder te fietsen. 

Hierbij geldt ook dat reizigers wellicht bereid zijn meer afstand af te leggen maar dit niet hoeven.  

De distance-decay functie is een hulpmiddel om te voorspellen wat de invloed is van een toenemende 

reistijd/reisafstand op het gebruik van bijvoorbeeld Bike&Ride. Keyer et al. (2000) hebben een dergelijke 

distance-decay functie opgesteld voor de fiets als voortransportmiddel van de trein. In tabel 4 is te zien dat tot 

een afstand van 3,5 kilometer een gemiddeld verlies van 30% (gemiddelde factor 0,7) bestaat ten opzichte van 

mensen die binnen 500 meter van het station wonen. Dit betekent dat de invloed van reisafstand tussen de 1 

en 3,5 kilometer niet al te groot is op het gebruik van Bike&Ride (Keyer et al., 2000). Vanaf een reisafstand van 

3,5 kilometer is het verlies groter. Dit komt ook overeen met empirische gegevens gepresenteerd in figuur 12 

en 13, waar duidelijk een ‘knik’ kan worden waargenomen ter hoogte van de 16 minuten reistijdgrens en 3,7 

kilometer reisafstand.  

 

Tabel 4: Distance decay factor van de fiets als voortransportmiddel van de trein 

 

Afstand Reizigers per dag Inwoners Factor 

0 - < 500 52.724 954.932 1 

500 - < 1000 71.646 1.579.637 0,82 

1000 - < 1500 68.156 1.817.965 0,68 

1500 - < 2000 64.114 1.657.785 0,7 

2000 - < 2500 53.092 1.316.459 0,73 

2500 - < 3000 38.579 1.053.103 0,66 

3000 - < 3500 37.844 878.081 0,78 

3500 - < 4000 16.533 726.695 0,41 

4500 - < 4500 18.555 616.806 0,54 

4500 - < 5000 17.820 506.237 0,64 

 

De resultaten die in bovenstaande onderzoeken zijn gepresenteerd gelden niet zonder meer voor Park&Bike. 

Verwacht mag worden dat de reisafstand en reistijd in het natransport van Park&Bike lager zal zijn dan het 

natransport van Bike&Ride. Ten eerste komt dit omdat de gemiddelde reisafstand met de trein hoger is dan de 

gemiddelde reisafstand met de auto (85 kilometer respectievelijk 26 kilometer per verplaatsing (Van Nes, 

2002)). Ten tweede zullen reizigers met de trein over het algemeen een alternatieve vervoerswijze moeten 

kiezen om de eindbestemming te bereiken. Dit in tegenstelling tot eventuele gebruikers van Park&Bike die de 

mogelijkheid hebben om met de auto door te reizen. Een reiziger die gebruik maakt van Park&Bike zal daarom 

minder snel bereid zijn langere afstanden met de fiets af te leggen.  

 

Wanneer eenmaal een locatie aangewezen is, kan de reistijd met de fiets worden verbeterd gelet op directheid 

gemeten in afstand en in tijd (CROW, 2006). De directheid gemeten in afstand kan worden weergegeven in een 

ratio die de verhouding weergeeft over de korste afstand over de weg en de afstand hemelsbreed. Hoe 

fijnmaziger het fietsnetwerk des te kleiner de ratio. De directheid in reistijd heeft te maken met het aanbieden 

van verbindingen die een zo vlot mogelijke doorstroming garanderen. Hierop hebben het aantal 

stopmomnenten invloed uitgedrukt in stoplichten en kruispunten waar fietsers geen voorrang op hebben.  

Om de directheid gemeten in reistijd en reisafstand te optimaliseren kan Park&Bike wellicht aansluiten op (aan 

te leggen) fietssnelwegen. De fietssnelwegen zullen dan wel van stadskern naar stadskern moeten lopen en 

niet tussen steden. Dan zou Park&Bike hiervan kunnen profiteren omdat met fietssnelwegen het aantal 

stopmomenten wordt geminimaliseerd en een zo direct mogelijke route wordt aangelegd (Fietssnelwegen.nl, 
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2011). In de komende jaren wordt in Nederland zo’n 100 miljoen euro geinvesteerd in fietssnelwegen 

(Fietsberaad, 2008).  

Daarnaast kan de reistijd worden verbeterd door de invoering van de elektrische fiets. Driekwart van de 

reizigers die een elektrische fiets gebruiken geven aan sneller te zijn gaan fietsen (TNO, 2008). De toegenomen 

reissnelheid is echter beperkt (figuur 14). Tevens zal de verhoogde reissnelheid in binnenstedelijk gebied 

minder effect sorteren dan in ruraal gebied, vanwege de vele stopmomenten. In totaal geven 66% van de 

reizigers aan een elektrische fiets te hebben aangeschaft vanwege de verhoging van het comfort (TNO, 2008). 

Slechts 11% van de reizigers geven aan de elektrische fiets gekocht te hebben vanwege een hogere reissnelheid 

(TNO, 2008). Ondanks de beperkte verhoging van de reissnelheid zal de eleketrische fiets een bijdrage leveren 

aan de reisafstand en reistijd die reizigers bereid zijn af te leggen vanaf een Park&Bike locatie. De 16 minuten- 

en 3,7 kilometergrens die eerder is benoemd, wordt voor gebruikers reëler.  

 

 
Figuur 14: Gemiddelde snelheid per type fiets (TNO, 2008). 

 

Autobereikbaarheid naar eindbestemming 

Tot slot is het belangrijk om bij de ligging van een Park&Bike locatie rekening te houden met de 

autobereikbaarheid naar de bestemming. Wanneer congestievorming tot de bestemming optreedt, hoge 

kosten zijn verbonden aan parkeren op de bestemming, of een tekort aan parkeerplaatsen is op de 

bestemming, zal het disnut voor het gebruik van de auto worden verhoogd. Uit onderzoek van Muconsult 

(2000) blijkt dat kosten en filevorming, naast een tekort aan parkeerplaatsen, de belangrijkste drie redenen zijn 

om gebruik te maken van Park&Ride en transferia (figuur 15). Anno 2011 zullen deze factoren naar verwachting 

een nog grotere invloed uitoefenen op het disnut voor het gebruik van de auto. Zo concludeert AVV (in Van der 

Vrugt, 2006) dat capaciteitsproblemen voor het parkeren uiteindelijk zullen zorgen voor beperkte keuzevrijheid 

voor de unimodale automobilist. “Nu is er nog een riante positie van de auto als gevolg van de relatief vele 

parkeermogelijkheden, maar dit deur-tot-deur gemak van de auto wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk 

anders in de stedelijke gebieden waar een geïntegreerd parkeerbeleid als onderdeel van 

mobiliteitsmanagement zal worden ingevoerd”. Daarnaast lijkt namelijk geen einde te komen aan het 

toegenomen autoverkeer (tabel 1) en de kosten voor parkeren blijven toenemen (Q-park, 2011). Verwacht mag 

worden dat dit disnut het hoogst is in binnenstedelijk gebied omdat daar de parkeerkosten het hoogst zijn en 

omdat over het algemeen een hogere filedruk bestaat richting de binnenstad dan aan de rand van de stad. 

Echter dat betekent niet dat Park&Bike alleen kan werken voor bestemmingen die zijn gelegen in 

binnenstedelijk gebied. Ervaring van Movares wijst uit dat nieuwe bedrijventerreinen in toenemende mate 

kampen met een tekort aan parkeerplaatsen (Afbeelding 1). Een Park&Bike locatie kan wellicht een oplossing 

bieden.  
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Afbeelding 1: Automobilisten parkeren de auto op de Einsteinweg op een bedrijventerrein in IJsselstein 

 

 

 

 

 
Figuur 15: Belangrijkste redenen van gebruik Park&Ride en transferia (Muconsult, 2000). 
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2.3.3 Park&Bike: kwaliteit Park&Bike locatie 

Op het moment dat de reiziger is aangekomen op een Park&Bike locatie zal de reiziger een bepaalde kwaliteit 

aantreffen. Volgens Bos (2004) en Bos et al., (2004) is de kwaliteit van een Park&Ride locatie belangrijk, maar 

significant minder belangrijk dan de totale reistijd en reiskosten voor het gebruik van Park&Ride of de auto. Bij 

de kwaliteit van een Park&Bike locatie gaat het voornamelijk om factoren die te maken hebben met comfort, 

veiligheid en informatievoorziening. Martens (2007) laat zien dat de kwaliteitsverbetering van fietsenstallingen 

rondom stationslocaties heeft geleid tot een toename van Bike&Ride met 11%. Deze kwaliteitsverbeteringen 

betroffen voldoende bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen, een korte loopafstand tussen de 

fietsenstallingen met het aansluitend OV, en zichtbare fietsenstallingen tegen diefstal en sociale onveiligheid. 

Om reizigers vaker dan één keer gebruik te laten maken van Park&Bike, zal de locatie van Park&Bike aan een 

bepaalde kwaliteit moeten voldoen. De factoren die hierop van invloed zijn worden hieronder besproken.  

 

Kwaliteit Parkeerplaats 

Ten eerste gaat het om de kans dat een automobilist gebruik kan maken van een parkeerplaats. Een 

beschikbare parkeerplaats is een voorwaarde voor het gebruik van een Park&Bike locatie. Wanneer een 

reiziger geconfronteerd wordt met een volle parkeerplaats, zal de negatieve ervaring op een negatieve wijze 

bijdrage aan de keuze die de reiziger in de toekomst zal maken (Bos, 2004). Een parkeerplaats reserveren kan 

deze negatieve ervaring voorkomen. Bos (2004) laat zien dat reizigers hier niet veel waarde aan hechten (3,2 

op schaal van 1 tot 7). Muconsult (2000) heeft onderzocht of reizigers overdekte parkeerplaatsen belangrijk 

vinden. Slechts 20% tot 34% van de respondenten geven aan dit belangrijk te vinden. Verwacht mag worden 

dat voor Park&Bike dezelfde uitkomsten waarneembaar zullen zijn omdat in dit opzicht geen verschil bestaat 

tussen Park&Ride en Park&Bike.  

 

Kwaliteit fietsenstallingen 

Fietsenstallingen zijn belangrijk omdat daarmee reizigers de kans wordt geboden een eigen tweede fiets op 

Park&Bike te parkeren. Een overkapte fietsenstalling kunnen reizigers belangrijk vinden omdat een overkapte 

fietsenstalling de fiets beschermd tegen weersinvloeden.  

 

Kwaliteit leenfietsen 

Wanneer de automobilist niet een eigen fiets op een Park&Bike locatie ter beschikking heeft, is het verstandig 

om leenfietsen aan te bieden. Hierdoor heeft de reiziger altijd de mogelijkheid om van Park&Bike gebruik te 

maken (en kan de reiziger zodoende de beslissing uitstellen tot het laatste moment). De uitgifte van leenfietsen 

kunnen handmatig of automatisch plaatsvinden via bijvoorbeeld fietskluizen of een bikedispenser. De voorkeur 

van reizigers gaat uit naar de handmatige uitgifte (Fietsersbond, 2010). Dit komt omdat 40% van de reizigers 

momenteel de gebruikersvriendelijkheid van de fietskluizen onvoldoende vinden. Wat de beoordeling is van de 

bikedispenser wordt niet in de literatuur beschreven, mede ook omdat de eerste bikedispensers in 2007 in 

gebruik zijn genomen.  

Wanneer reizigers niet de mogelijkheid hebben om een eigen fiets op een Park&Bike locatie te gebruiken, dan 

zullen de reizigers zekerheid willen hebben dat er altijd een leenfiets beschikbaar is. Wanneer een reiziger een 

leenfiets wil lenen en deze is niet beschikbaar, zullen reizigers de negatieve ervaring meenemen in het besluit 

om in de toekomst gebruik te maken van een Park&Bike locatie. Er bestaan twee mogelijkheden om reizigers 

de zekerheid te geven; of er worden voldoende leenfietsen op een Park&Bike locatie gefaciliteerd, of reizigers 

zullen de mogelijkheid moeten krijgen om een leenfiets te reserveren. Reizigers die momenteel voor Bike&Ride 

een leenfiets gebruiken blijken het reserveren een belangrijk aspect te vinden (Rosbergen et al., 2008). Aan de 

ene kant mag voor Park&Bike verwacht worden dat reizigers het reserveren van een leenfiets belangrijker 

vinden dan reizigers die gebruik maken van Bike&Ride. Reizigers rekenen namelijk erop om bepaalde 
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parkeerkosten niet te maken, of weten dat er een tekort is aan parkeerplaatsen. Aan de andere kant hebben 

reizigers van Park&Bike een eenvoudiger alternatief dan reizigers van Bike&Ride, namelijk doorrijden met de 

auto naar de bestemming.  

 

Veiligheid 

Veiligheid wordt als belangrijkste aspect beschouwd, gelet op de kwaliteit van een Park&Ride locatie of 

transferia (Bos, 2004; Muconsult, 2000). Met veiligheid wordt zowel gedoeld op persoonlijke veiligheid als de 

veiligheid voor het alleen laten van de auto en de fiets. De veiligheid van een multimodaal overstappunt kan 

worden verhoogd wanneer er supervisie en camera’s zijn gefaciliteerd. Deze vorm van bewaking vinden 86% 

van de gebruikers van Park&Ride en transferia belangrijk, 49% van de gebruikers is bereid om hiervoor meer te 

betalen (Muconsult, 2000). Bos (2004) laat dezelfde resultaten zien. Daarnaast worden multimodale 

overstappunten veiliger bevonden wanneer er voldoende belichting is en het een overzichtelijke en open 

locatie betreft. Uit onderzoek van Bos (2004) blijkt dat reizigers dit met een 3,8 waarderen (schaal 1 tot 7). Tot 

slot kan een Park&Bike locatie veiliger worden bevonden wanneer het in bewoond gebied is gelegen en 

wanneer het door een aanzienlijk aantal reizigers gebruikt wordt. Dit verhoogt de sociale controle en reizigers 

waarderen dat met een 3,1 (schaal 1 tot 7).  

De verwachting is dat bovenstaande ook voor Park&Bike zal gelden. Immers, enkel het natransport is 

verschillend ten opzichte van Park&Ride. Echter, met een extra beveiliging tegen fietsendiefstal kan rekenen 

worden gehouden. Dit geldt voornamelijk voor reizigers die een duurdere fiets op Park&Bike willen plaatsen.  

 

Informatie 

Informatievoorziening speelt een belangrijke rol in het keuzeproces van reizigers. Muconsult (2000) laat zien 

dat 60% respectievelijk 71% van de reizigers informatievoorziening belangrijk vindt voor het gebruik van 

Park&Ride en transferia. Hierbij betreft de informatie over lijnennetkaarten, routeinformatie, dienstregeling, 

overstapmogelijkheden, kosten en openingstijden. Hoewel veel gebruikers deze informatievoorziening 

belangrijk vinden, is slechts 7% van de reizigers bereid hiervoor extra te betalen (Muconsult, 2000). Bos (2004) 

laat op hoofdlijnen dezelfde resultaten zien. 

 

Ten eerste zullen reizigers geïnformeerd moeten worden over het bestaan van een Park&Bike locatie. Dit is 

namelijk een voorwaarde voor het gebruik van Park&Bike. De kennismaking kan op verschillende manieren 

plaatsvinden, bijvoorbeeld via advertenties, bekenden, maar ook via bewegwijzering. Het blijkt dat 40% van de 

reizigers kennis hebben gemaakt met Park&Ride en transferia via bekenden (Muconsult, 2000). Naast dat het 

veel tijd kost om het gedrag van reizigers te veranderen (Bos et al., 2005), kan dit een verklaring zijn dat nieuwe 

multimodale overstappunten een relatief lange inwerktijd kennen van één tot vijf jaar (Diepens en Okkema, 

2000). Ten tweede is informatievoorziening nodig over het gebruik van een Park&Bike locatie en het vinden 

van de juiste route naar de bestemming. Deze informatie kan vooraf en/of op een Park&Bike locatie worden 

vrijgegeven. Wanneer de informatie ook vooraf beschikbaar wordt gesteld, wordt de onbekendheid voor het 

gebruik deels weggenomen en mag verwacht worden dat reizigers eerder bereid zijn gebruik te maken van 

Park&Bike. De inhoud van de informatie gaat over openingstijden, geschatte reistijd vanaf een Park&Bike 

locatie naar bestemming, kosten en gebruikersvoorschriften voor het lenen van een fiets. 

 

Onderhoud 

Ten derde is in het onderzoek van Bos (2004) aangegeven dat gebruikers van Park&Ride de kwaliteit van het 

onderhoud belangrijk vinden, maar significant minder belangrijk dan veiligheid. Het onderhoud van een 

Park&Ride locatie wordt door reizigers met een 4,2 beoordeeld op een schaal van 1 tot 7. Het onderhoud van 
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een locatie kan worden verbeterd door gaten in het asfalt en graffiti op een locatie te voorkomen. De 

verwachting is dat voor Park&Bike dezelfde resultaten waarneembaar zullen zijn.  

 

Additionele voorzieningen 

Multimodaal vervoer kan gestimuleerd worden door het plaatsen van additionele voorzieningen, zoals een 

supermarkt of een kiosk. Reizigers kunnen daarmee activiteiten combineren en zodoende het totaal aantal 

(auto)verplaatsingen beperken. Uit onderzoek (Bos, 2004) blijkt echter dat de waardering door Park&Ride 

gebruikers voor additionele voorzieningen beperkt is. De aanwezigheid van een kiosk wordt met een 2,4 

gewaardeerd, de aanwezigheid van een toilet met een 3,0 en overige voorzieningen (benzinestation, 

supermarkt, wasserette, etc.) met een gemiddelde van 2,8 (waarderingen op een schaal van 1 tot 7). 

Muconsult (2000) laat dezelfde resultaten zien, echter dit onderzoek merkt wel op dat de aanwezigheid van 

geldautomaten door 35% tot 42% van de gebruikers belangrijk wordt bevonden.  

Voor Park&Bike mag verwacht worden dat de waardering lager zal zijn omdat voor Park&Bike geen wachttijden 

bestaan tussen de auto en het natransport met de fiets, omdat de fiets continu beschikbaar is. Daarnaast is het 

de vraag of de additionele voorzieningen wel het gewenste effect sorteren. Dit komt omdat door de 

voorzieningen additioneel verkeer kan worden aangetrokken. Bij beperkte parkeerplaatsen zou dit ten koste 

kunnen gaan aan reizigers die gebruik willen maken van Park&Bike. 

 

Afstand tussen geparkeerde auto en fiets 

Uit onderzoek blijkt dat de afstand tussen de geparkeerde auto en het gebruik van de fiets niet te lang mag zijn 

om geen substantieel aantal reizigers te verliezen. Bij een toenemende afstand wordt het voor reizigers 

namelijk minder aantrekkelijk om multimodaal te reizen (CROW, 2003; Bos, 2004). Bos (2004) beschrijft dat 

reizigers van Park&Ride de afstand tussen de parkeerplaats en het natransport met het OV hoog waarderen, 

namelijk met een 4,5 (schaal 1 tot 7). Verder blijkt uit onderzoek dat reizigers niet onwelwillend zijn om een 

stukje te wandelen, zolang het maar niet meer dan 5 minuten bedraagt (Bos, 2004). Bij een gemiddelde 

loopsnelheid van 5 kilometer per uur zal de afstand tussen de parkeerplaats en het natransport niet langer dan 

250 meter mogen bedragen, om geen substantieel aantal reizigers te verliezen. Onderzoek van CROW (2003) 

bevestigt dit.  

Het is moeilijk aan te geven of reizigers van Park&Bike hier meer waarde aan hechten. Reizigers van Park&Ride 

zullen anticiperen op het aansluitend OV. Wanneer ze voldoende tijd hebben om het eerst volgende OV te 

reizen, zullen reizigers een langere afstand tussen de geparkeerde auto en het aansluitend OV accepteren. 

Andersom zullen reizigers een lange afstand tussen de geparkeerde auto en het aansluitend OV minder snel 

accepteren omdat het aansluitend OV dan gemist wordt. Voor Park&Bike geldt dat de fiets continu beschikbaar 

is.  

 

 

2.3.4 Park&Bike: kwaliteit natransport 

Nadat de reiziger is aangekomen op Park&Bike, de auto heeft geparkeerd en een fiets ter beschikking heeft, 

volgt het natransport met de fiets. De kwaliteit van het natransport wordt voor Park&Ride minder hoog 

beoordeeld dan de kwaliteit van een Park&Ride locatie en de totale reistijd en reiskosten. De factoren die 

invloed hebben op de kwaliteit van het natransport met de fiets worden in deze subparagraaf besproken. 

Hierbij gaat het voornamelijk om de factoren die te maken hebben met comfort, veiligheid en 

betrouwbaarheid. Reistijd en reiskosten zijn niet opgenomen omdat deze reeds in paragraaf 2.1 besproken zijn.  
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Comfort 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006) heeft onderzoek gedaan waarom reizigers kiezen voor de fiets in 

plaats van de auto tot een ritafstand van 7,5 kilometer. Naast redenen als snelheid en kosten geven bijna 80% 

van de reizigers aan gezondheid een (zeer) belangrijke reden te vinden om voor de fiets te kiezen, 66% van de 

reizigers vinden het milieu (zeer) belangrijk. Dit zal naar verwachting minder hoog zijn voor Park&Bike 

gebruikers omdat reizigers de reis reeds voor een groot deel met de auto auto hebben afgelegd. Verder geven 

45% van de reizigers aan het fietsen makkelijker te vinden omdat niet gezocht hoeft te worden naar een 

parkeerplaats. Ander onderzoek (Van Boggelen, 2009) laat dezelfde resultaten zien. Wel wordt in dit onderzoek 

beschreven dat 41% van de fietsers de keuze voor de fiets belangrijk te vinden vanwege het fietsen in de 

buitenlucht.  

De moeite die reizigers moeten leveren om gebruik te maken van de fiets als natransportmiddel van de auto 

kan grote invloed hebben op het gebruik van Park&Bike. Hier hebben verschillende factoren invloed op, zoals 

de kwaliteit van fietspaden, luchtvervuiling, verkeershinder en het aantal stopmomenten. Rietveld et al. (2004) 

beschrijft dat de belangrijkste factor bestaat uit de fysieke inspanning die reizigers moeten leveren met de 

fiets. Reizigers komen liever niet bezweet of vermoeit aan op de eindbestemming. Wanneer zowel de reistijd 

als het aantal stopmomenten beperkt is zal de fysieke inspanning voor het gebruik van de fiets afnemen. Een 

vrije doorgaande route is daarom voor de fietsgebruiker gewenst. Daarnaast kan de fysieke inspanning worden 

verminderd door kwalitatief goede fietsen aan te bieden. Een fiets met bijvoorbeeld versnellingen en 

handremmen, of een fiets met trapondersteuning (elektrische fiets) zal het comfort van de reis bevorderen. 

Door de trapondersteuning hebben reizigers namelijk het gevoel dat er met de wind in de rug gefietst wordt, 

wat resulteert in een lagere verplaatsingsweerstand (disnut). 

 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid voor het reizen met de fiets als natransportmiddel van de auto kan als voordeel bieden 

dat de reistijd met de fiets in binnenstedelijk gebied betrouwbaarder is dan de reistijd met de auto. De fiets 

kent namelijk geen onverwachte filevorming terwijl de filevorming met de auto iedere dag mogelijk kan 

verschillen. 

 

Veiligheid 

De veiligheid van het natransport met de fiets is belangrijk. Hoewel de verkeersveiligheid in Nederland voor het 

reizen met de fiets beduidend beter is dan in het buitenland, is de kans op een ongeval met de fiets nog altijd 

vijf keer zo hoog als een ongeval met de auto (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009). Momenteel vindt 

27% van de reizigers het een belangrijke reden om de auto te kiezen in plaats van de fiets in verband met 

verkeersveiligheid. Om de veiligheid van een fietsnetwerk te verbeteren kan er gelet worden op bijvoorbeeld 

conflict vrije routes, scheiding van voertuigen en aaneengesloten fietsroutes (CROW, 2006). Daarnaast speelt 

de sociale veiligheid een rol. Hierbij gaat het erom of reizigers een veilig of onveilig gevoel hebben tijdens het 

fietsen. Wanneer een route door een verlaten bedrijventerrein loopt, zal de fietser een onveiliger gevoel 

krijgen dan wanneer de route door een levendige wijk loopt. Tevens zal een fietsroute met voldoende 

belichting veiliger worden bevonden dan een fietsroute zonder belichting.  

 

Informatie 

De reiziger zal in staat moeten zijn om de juiste route te kunnen vinden vanaf een Park&Bike locatie naar 

bestemming. Wellicht dat stadsplattegronden hierbij belangrijk zijn. Tevens is het belangrijk dat de reiziger 

informatie kan ontvangen over de reistijd en reiskosten die verbonden zijn met het gebruik van Park&Bike. 

Verder kan informatievoorziening over het gebruik van alternatieve vervoerswijze belangrijk zijn. De kosten en 

reistijd kunnen bijvoorbeeld vergeleken worden tussen Park&Bike en het doorrijden met de auto. Deze 
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informatievoorziening biedt de reiziger de mogelijkheid om een deel van het disnut van beide vormen van 

vervoer te bepalen. Dit kan het gebruik van een Park&Bike locatie stimuleren, mits het gebruik een lager disnut 

heeft in tijd en/of kosten. De informatievoorziening kan statisch worden vrijgegeven (via het internet) of 

dynamisch (via signaleringsborden). Uit onderzoek van Bos et al. (2005) blijkt dat reizigers voor het gebruik van 

Park&Ride de dynamische informatievoorziening redelijk belangrijk vinden, namelijk gemiddeld een 4,3 op een 

schaal van 1 tot 7. 

 

 

2.3.5 Auto: overige nutsfactoren 

De vergelijking tussen Park&Bike en het gebruik van de auto gaat over het laatste deel van de reis met de auto, 

wanneer automobilisten het stedelijk gebied bereiken en voorbij Park&Bike rijden. De factoren die hierop van 

invloed zijn worden in deze subparagraaf besproken. Reistijd en reiskosten zijn reeds in paragraaf 2.3.1 

besproken en worden daarom in deze subparagraaf niet meegenomen.  

 

Comfort 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006) heeft ook onderzoek gedaan waarom reizigers voor de auto 

kiezen en niet voor de fiets. Naast het weer en bagage, vinden 58% van de reizigers het comfortabeler om met 

de auto te reizen. Wat precies onder comfortabeler wordt verstaan is niet beschreven, waarschijnlijk heeft het 

te maken met de fysieke inspanning en andere ongemakken die het reizen met de fiets zich mee brengen. 

Daarnaast vindt 55% van de reizigers het een (zeer) belangrijk reden om voor de auto te kiezen omdat er 

gemakkelijk parkeert kan worden.  

De nadelen voor het doorrijden met de auto zijn naast reistijd en kosten beperkt. Het kan tijdens 

piekmomenten moeilijk zijn om een parkeerplaats te vinden en reizigers kunnen filevorming als oncomfortabel 

ervaren.  

 

Betrouwbaarheid 

Daarnaast heeft betrouwbaarheid invloed op het disnut voor het gebruik van de auto. Hoe onzekerder de 

verwachte aankomsttijd is, des te hoger het disnut zal zijn voor het gebruik van de auto. Op de mate van 

betrouwbaarheid heeft non-recurrent congestie invloed op (Rietveld, 2000). Recurrent congestie komt iedere 

dag op dezelfde plaats voor en heeft dus een beperkte invloed op de betrouwbaarheid. Non-recurrent is niet 

voorspelbare filevorming dat voornamelijk wordt veroorzaakt door ongelukken. Dit leidt niet alleen tot een 

verhoging van de reistijd, maar er bestaat ook een hoge spreiding van de reistijd. Dit wordt door 

automobilisten als negatief ervaren. Dit geldt voornamelijk voor de frequente gebruikers tussen herkomst en 

bestemming, omdat frequente gebruikers de recurrent congestievorming kennen en de incidentele gebruikers 

hier beperkter inzicht in heeft.  

 

Veiligheid 

Verwacht mag worden dat het doorrijden met de auto tot de eindbestemming veiliger wordt bevonden dan dat 

er voor Park&Bike gekozen wordt. Over het algemeen is namelijk de sociale veiligheid in binnenstedelijk gebied 

hoger dan aan de rand van de stad.  

 

Informatie 

Momenteel heeft de automobilist vele vormen van informatie tot zijn beschikking om het disnut in tijd en 

kosten te kunnen inschatten tussen herkomst en bestemming. Belangrijk is dat de automobilist ook informatie 

krijgt over het gebruik van alternatieve vervoerswijze als Park&Bike. 
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2.4 Relevante contextfactoren Park&Bike en auto 

 

In deze paragraaf wordt besproken wat het effect is van persoonskenmerken (zoals leeftijd en geslacht) en 

omgevingsfactoren (zoals weersomstandigheden en daglicht) op het mogelijk gebruik van Park&Bike. In 

paragraaf 2.2 is uitgelegd dat het disnut dat reizigers ontlenen aan de keuze voor een bepaalde vervoerswijze is 

opgebouwd uit verschillende factoren die in paragraaf 2.3 zijn besproken. Op basis van deze factoren kan een 

nutsformule worden opgesteld. De verschillende gewichten die kunnen worden toegekend aan de 

verschillende factoren kunnen echter verschillen per persoon of wanneer de omgeving verandert. Dit heeft 

weer invloed op de keuze tussen Park&Bike en de auto. Studies die door onder andere door Bos et al (2003), 

Muconsult (2000), Krygsman (2004) en Martens (2004) zijn uitgevoerd tonen dit aan, maar dan wel voor het 

gebruik van Park&Ride/transferia en Bike&Ride. Tevens beschrijven Bos (2004) en Muconsult (2000) dat de 

invloed van persoonskenmerken op het gebruik van Park&Ride/transferia beperkt is. De invloed van de 

persoonskenmerken en omgevingsfactoren op de verschillende factoren uit paragraaf 2.3 worden niet allemaal 

besproken, dit zal namelijk een oneindige lijst opleveren. Daarom wordt ervoor gekozen om alleen die 

verbanden te beschrijven waarvan de meeste invloed op het gebruik van Park&Bike wordt verondersteld.  

 

 

2.4.1 Persoonskenmerken 

 

Leeftijd 

In de studie dat is uitgevoerd door Muconsult (2000), lijkt het erop dat leeftijdscategorieën weinig of geen 

effect hebben op het gebruik van Park&Ride/transferia. Bos (2004) en Krygsman (2004) laten zien dat oudere 

reizigers minder snel zullen kiezen voor multimodaal vervoer. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat 

ouderen over het algemeen een conservatievere houding hebben ten aanzien van verandering. Verder worden 

de verschillende kenmerken door verschillende leeftijdscategorieën nauwelijks anders beoordeeld (Bos, 2004). 

Echter, voor Park&Bike vindt het natransport plaats met de fiets dat een fysieke inspanning kost. Daarom mag 

verwacht worden dat reizigers met een hogere leeftijd Park&Bike minder snel gebruiken dan reizigers met een 

jongere leeftijd.  

 

Opleidingsniveau, inkomen 

In het jaar 2000 was 56% van de reizigers die Park&Ride/transferia gebruikten hoogopgeleid (Muconsult, 2000) 

en maken zodoende meer mensen met een hoger inkomen gebruik van multimodaal vervoer dan lagere 

inkomensgroepen. Dit resultaat is opvallend, wellicht dat hoogopgeleiden minder conservatief zijn ten aanzien 

van veranderingen in vervoerswijzen dan laagopgeleiden. Daarnaast kunnen deze resultaten te maken hebben 

met het volgende: ten eerste maken reizigers met een lager opleidingsniveau minder autokilometers en komen 

daarom minder snel in aanraking komen met een multimodaal overstappunt. Ten tweede zou dit kunnen 

komen omdat banen voor hoogopgeleiden eerder in het stadscentrum te vinden zijn dan daarbuiten. De 

meeste transferiums en Park&Ride locaties zijn juist gericht op het stadscentrum.  

Verder wordt de reistijd door hoog opgeleiden belangrijker bevonden dan lager opgeleiden, dit komt vanwege 

de hogere reistijdwaardering van hoger opgeleiden (Van Wee, 2009). Opvallend is dat volgens het onderzoek 

van Bos (2004) geen causaal verband is gevonden tussen het opleidingsniveau en de kosten, wel wordt het 

comfort door laag opgeleiden belangrijker bevonden (Bos, 2004).  
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Dagwaarde auto 

Automobilisten met een waardevollere auto maken minder snel gebruik van Park&Ride/transferia dan mensen 

met een goedkopere auto (Muconsult, 2000). Dit zou kunnen komen vanwege de veiligheid voor het alleen 

laten van de auto, mensen met een duurdere auto willen de auto het liefst zo dicht mogelijk bij de bestemming 

parkeren. Dit zal naar verwachting ook voor Park&Bike gelden.  

 

Leaseauto 

Reizigers die een leaseauto hebben, maken minder snel gebruik van Park&Ride dan reizigers met een eigen 

auto. Dit kan ten eerste komen vanwege het ketenmotief (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006), 

reizigers met een leaseauto zullen over het algemeen vaker meerdere bestemmingen op één dag moeten 

bereiken. Hierdoor zullen reizigers niet voor Park&Bike kiezen omdat de reis wordt voortgezet in een andere 

richting dan waar vandaan is gekomen (figuur 16). Ten tweede krijgen reizigers met een leaseauto over het 

algemeen een kilometerkostenvergoeding en ook een parkeerkostenvergoeding. Tot slot hechten reizigers met 

een leaseauto minder belang aan overige kenmerken, zoals de beveiliging voor het alleen laten van de auto 

(Bos, 2004).  

 

 

 
Figuur 16: Reis met meerdere bestemmingen waardoor Park&Bike eventueel niet gebruikt kan worden 

 

 

 

Reismotief 

Binnen Nederland wordt voornamelijk voor het woon-werkverkeer een transferium gebruikt, gevolgd door 

winkelpubliek, zakelijkverkeer en uitgaan (tabel 5). De belangrijkste redenen voor het grote aandeel woon-

werkverkeer is dat dit routinematige (tabel 6) verplaatsingen zijn en omdat beleidsmakers voornamelijk voor 

dit type verplaatsingen multimodale overstappunten aanleggen (Muconsult, 2000; CROW, 2003). Daarnaast 

kiezen deze reizigers voor Park&Ride of transferia vanwege tekorten aan parkeerplaatsen en beperkte 

reissnelheid (Muconsult, 2000). De invloed van kosten zal beperkt zijn omdat reizigers over het algemeen een 

kilometerkostenvergoeding krijgen en gratis kunnen parkeren. Ditzelfde geldt voor het zakelijkverkeer. Tevens 

hebben reizigers voor het motief woon-werkverkeer en zakelijkverkeer een hogere reistijdwaardering dan 

andere reismotieven. Hierdoor mag verwacht worden deze reizigers Park&Bike zullen kiezen wanneer het 

sneller is dan doorrijden met de auto.  

Voor overige reismotieven gelden de voordelen van kostenvergoeding over het algemeen niet. Reizigers zullen 

moeten betalen voor de gemaakte kilometers en voor de parkeerkosten. Tevens is de reistijdwaardering lager 

waardoor reizigers meer waarde hechten aan comfort (Bos, 2004; CROW, 2003).  
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Tabel 5: Reismotief van gebruikers transferia en Park&Ride, in procenten (Muconsult, 2000) 

 

Reismotief Transferia Park&Ride 

Woon-werk 71 60 

Zakelijk 9 6 

Familie-/vriendenbezoek 1 4 

Winkelen/boodschappen 13 31 

Uitgaan/evenement 9 3 

Bezoek ziekenhuis 2 6 

Studie/cursus 0 2 

Anders 2 2 

 

Routinematige verplaatsingen 

Naar verwachting zullen reizigers met routinematige verplaatsingen eerder multimodaal reizen dan reizigers 

die een reis incidenteel afleggen (tabel 6). Dit komt omdat de moeite die verbonden is aan het gebruik van 

Park&Bike lager ligt bij routinematige verplaatsingen dan bij incidentele verplaatsingen. Tevens zullen de 

kosten naar verwachting hoger liggen bij incidentele gebruikers dan routinematige gebruikers omdat deze 

reizigers de kosten van het natransport met de fiets laag kunnen houden door gebruik te maken van een eigen 

fiets. 

 

 

Man/vrouw 

Het verschil in gebruik van Park&Ride en transferia is tussen mannen en vrouwen minimaal (Muconsult, 2000; 

Bos, 2004). Vrouwen waarderen de veiligheid wel hoger dan mannen (Bos, 2004). Daarnaast zijn vrouwen ook 

minder snel bereid gebruik te maken van een multimodaal overstappunt wanneer er geen daglicht is (Bos, 

2004). Voor Park&Bike kan dit nog zwaarder wegen omdat de sociale veiligheid van en naar een Park&Bike 

locatie lager zal zijn dan dat van Park&Ride. Immers, reizigers zullen door de stad moeten fietsen, hetgeen een 

onveilig gevoel kan opleveren. Tot slot blijkt dat vrouwen significant minder bereid zijn langere afstanden met 

de fiets af te leggen dan mannen (Krygsman, 2004). Dit zou kunnen komen omdat over het algemeen mannen 

met een lagere fysieke inspanning dezelfde afstand kunnen afleggen dan vrouwen. 

 

Aantal passagiers 

Gebruikers van Park&Ride en transferia reizen over het algemeen alléén. Slechts 11% tot 28% van de 

gebruikers hadden één of meer medepassagier(s). Gebruikers reizen over het algemeen alléén omdat de 

reiskosten niet gedeeld kunnen worden en omdat er geen overleg hoeft plaats te vinden met medereizigers.  

 

Bagage 

Wanneer de hoeveelheid aan bagage toeneemt, zal de auto ten opzichte van Park&Ride vaker gebruikt worden 

(Bos et al., 2003). Dit is evident omdat de moeite die reizigers moeten ondernemen met het meenemen van 

Tabel 6: Frequentie van gebruikers transferia en Park&Ride, in procenten (Muconsult, 2000) 

 

Reismotief Transferia Park&Ride 

5 keer per week of vaker 43 33 

2 tot 4 keer per week 31 28 

2 tot 4 keer par maand 9 19 

1 keer per maand of minder 17 21 
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bagage het laagst is met de auto. Voor Park&Bike zal dit nog zwaarder wegen omdat reizigers een extra fysieke 

inspanning moet leveren tijdens het natransport of omdat bagage het reizen op de fiets onmogelijk maakt. 

Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006) vinden 67% van de reizigers dit een (zeer) belangrijke 

reden om voor de auto te kiezen.  

 

Gebruik Park&Ride en/of transferia 

Reizigers die al eerder bekend zijn met het gebruik van Park&Ride en/of transferia, zijn bekent met het 

gecombineerd gebruik van de auto met een alternatieve vervoerswijze. In feite verschilt alleen het natransport 

tussen Park&Bike en Park&Ride/transferia. Dit betekent dat verwacht mag worden dat deze groep reizigers 

open staan voor alternatieve vormen van transport en daarmee ook eerder voor Park&Bike zullen kiezen.  

 

 

2.4.2 Omgevingsfactoren 

 

Weersomstandigheden 

Uit onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat tussen de weersomstandigheden (regen, temperatuur en wind) 

en het gebruik van de fiets, Park&Ride en de auto (Bos et al., 2003; Rietveld et al., 2004; Martens, 2007; 

Brandenburg et al., 2004; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006). Aan de ene kant neemt het gebruik van 

Park&Ride/transferia juist toe vanwege een toenemende congestie, aan de andere kant neemt het gebruik juist 

af vanwege een afnemende punctualiteit van de reis met het OV. De reissnelheid met de fiets zal over het 

algemeen gelijk blijven, het comfort zal beduidend afnemen. 

In Duitsland is door Bickelbacher (in Martens, 2007) onderzoek gedaan naar de invloed van het seizoen op het 

gebruik van de fiets als voortransportmiddel van de trein (Figuur 17). In totaal gebruiken 78% tot 91% van de 

reizigers Bike&Ride tijdens de zomer vier keer per week. Tijdens de winter daalt dit naar 42% tot 47%. Dit 

betekent dat het type seizoen invloed heeft op het gebruik van Bike&Ride in Duitsland. Hoewel voor Park&Bike 

de fiets als natransportmiddel geldt, mag verwacht worden dat de verschillen voor Park&Bike groter zullen zijn 

dan gebruikers van Bike&Ride. Dit komt omdat reizigers die gebruik maken van Park&Bike op het laatst 

moment kunnen bepalen om door te rijden met de auto naar de bestemming. Voor Bike&Ride zal eerder de 

gehele reis moeten worden gewijzigd en het mag verwacht worden dat reizigers daartoe minder snel bereid 

zijn.  

Verder blijkt dat weersinvloeden de belangrijkste reden is om voor de auto te kiezen in plaats van de auto. 

Onderzoek dat door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006) is uitgevoerd laat zien dat 80% van de 

reizigers dit een (zeer) belangrijke reden vindt om niet voor de fiets te kiezen.  

 

Dagdeel 

In totaal vinden 56% van de reizigers die momenteel voor de auto kiezen het dagdeel een (zeer) belangrijke 

reden om voor de auto te kiezen en niet voor de fiets (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006). In het 

donker fietsen levert een onveilig gevoel op voor reizigers. 

 

Reliëf 

Rietveld et al. (2004) hebben onderzoek gedaan naar de invloed van reliëf op het gebruik van de fiets. Rietveld 

concludeert dat er een negatieve correlatie bestaat tussen het gebruik van de fiets en de hoogteverschillen. 

Rietveld stelt dat bij een heuvelachtige omgeving het fietsgebruik binnen Nederland tot 74% kan verminderen. 

Dit zal waarschijnlijk komen omdat reizigers minder snel bereid zijn de fiets te gebruiken vanwege de fysieke 

inspanning en omdat het fietsnetwerk minder uitgebreid ontwikkeld is. Dit alles is slechtst op een klein gebied 
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in Nederland van toepassing, namelijk het zuiden van de provincie Limburg. Wanneer een Park&Bike locatie 

moet worden bepaald kan hiermee rekening worden gehouden.  

 

Aantal inwoners 

Rietveld et al. (2004) hebben de correlatie onderzocht tussen het gebruik van de fiets en het aantal inwoners 

van een stad. Uit zijn onderzoek blijkt dat wanneer het inwoneraantal toeneemt met 100.000 inwoners, het 

aantal fietsverplaatsingen verminderd met 8%. Dit komt omdat grotere steden een uitgebreider en 

hoogwaardiger OV netwerk hebben en omdat er meerdere stopmomenten zijn voor fietsers omdat grotere 

steden over het algemeen beter zijn ontworpen voor het autogebruik dan het fietsgebruik. Daarnaast wordt in 

steden met weinig inwoners juist ook minder gefietst omdat het fietsnetwerk minder goed ontwikkeld is, 

hetgeen het autogebruik stimuleert. 

 

 

 
Figuur 17: Invloed van seizoensinvloeden op het gebruik van Bike&Ride in drie Duitse steden (Martens, 2007). 

  

 

2.5 Conceptueel model 

 

In deze paragraaf zal een theoretisch kader worden ontwikkeld dat als basis zal dienen voor het empirisch 

onderzoek. Allereerst is in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk uitleg gegeven wat multimodaal vervoer 

inhoudt en op welke manier Park&Bike kan worden gepositioneerd in het multimodale vervoer. Tevens is 

beschreven dat de auto en de fiets de meest populaire vervoersmiddelen zijn binnen het unimodaal vervoer en 

dat langzame vervoerswijzen (wandelen en fiets) meer worden gebruikt dan de bus/tram/metro in de 

aansluiting op de hoofdvervoerswijze. Dit geeft de impliciete potentie weer van Park&Bike.  

In de tweede paragraaf is uitleg gegeven op welke manier het keuzegedrag van reizigers ten aanzien van een 

vervoerswijze kan worden begrepen. Om het keuzegedrag van reizigers te verklaren en te voorspellen wordt in 

dit onderzoek gebruik gemaakt van de micro-economische nutstheorie. In deze theorie wordt verondersteld 

dat gedragskeuzes van reizigers plaatsvinden op basis van rationele afwegingen. Hoewel op dit perspectief ook 
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kritiek bestaat, wordt voor deze benadering gekozen omdat in dit onderzoek de focus ligt op de verkenning van 

de meest relevante factoren die inzichten geven in de potentie van Park&Bike en de consequenties die hieraan 

verbonden zijn bij de opzet van een Park&Bike voorziening. Beleidsmakers en adviseurs kunnen aan de hand 

van deze factoren beter bepalen op welke manier het beleid ten aanzien van Park&Bike vormgegeven kan 

worden. Wanneer voor een andere benadering gekozen wordt, wordt met name de opzet van een Park&Bike 

locatie niet inzichtelijk.   

Om het gebruik van Park&Bike te bepalen is de focus van dit onderzoek beperkt tot een vergelijking tussen 

Park&Bike en de auto. Vanuit de micro-economische nutstheorie redenerend zal Park&Bike gebruikt worden 

wanneer het disnut van Park&Bike lager is dan doorrijden met de auto naar de eindbestemming. Het disnut 

wordt weergegeven in een standaard-formule in een zogenaamde nutsfunctie. De nutsfunctie kan worden 

opgebouwd uit de factoren tijd, kosten, betrouwbaarheid, veiligheid, comfort en informatie. Waaruit deze 

factoren zijn opgebouwd is in paragraaf 3 zowel voor Park&Bike als de auto uitgebreid beschreven. Omdat de 

reis van Park&Bike kan worden ingedeeld in verschillende etappes van één reis kunnen deze kenmerken verder 

worden onderverdeeld in (1) de locatiekeuze van Park&Bike, (2) de kwaliteit van een Park&Bike locatie, en (3) 

kwaliteit van het natransport met Park&Bike. Reizigers kennen verschillende gewichten toe aan de beschreven 

factoren in paragraaf 3. Bij de sommering van de gewichten wordt het totale disnut van Park&Bike en de auto 

bepaald, hetgeen het uiteindelijke gebruik van Park&Bike bepaalt. De gewichtensets kunnen echter verschillen 

wanneer de omgeving verandert, zoals weersomstandigheden op de factor tijd en comfort. Daarnaast kunnen 

de gewichtensets verschillen per persoon omdat ieder persoon uniek is. De persoonskenmerken en 

omgevingsfactoren hebben daarmee een mediërend effect op het gebruik van Park&Bike, zie figuur 18. 

 

 

Disnut Park&BikeDisnut Park&Bike

Disnut autoDisnut auto

TijdTijd KostenKosten ComfortComfort VeiligheidVeiligheid Betrouw-
baarheid

Betrouw-
baarheid InformatieInformatie

Gebruik Park&BIkeGebruik Park&BIke OmgevingsfactorenOmgevingsfactoren

Locatiekeuze Park&BikeLocatiekeuze Park&Bike Kwaliteit Park&Bike locatieKwaliteit Park&Bike locatie Kwaliteit natransport 
Park&Bike

Kwaliteit natransport 
Park&Bike

TijdTijd KostenKosten ComfortComfort VeiligheidVeiligheid Betrouw-
baarheid

Betrouw-
baarheid InformatieInformatie

PersoonskenmerkenPersoonskenmerken

 
Figuur 18: Conceptueel model 

 

In dit onderzoek zullen niet alle factoren worden meegenomen. Factoren die wel of niet worden meegenomen 

staat beschreven in paragraaf 3.3, operationalisering.  
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Hoofdstuk 3. Onderzoeksstrategie en methoden 
 

 

In dit hoofdstuk zal worden besproken op welke manier de vertaalslag wordt gemaakt van de theorie naar 

empirisch materiaal, teneinde de centrale vraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. Om dit te 

bewerkstelligen zal in de eerste paragraaf de onderzoeksstrategie worden besproken en in de tweede 

paragraaf de onderzoeksmethoden. Tot slot worden in de derde paragraaf de factoren die invloed hebben op 

het gebruik van Park&Bike geoperationaliseerd. 

 

 

3.1 Onderzoeksstrategie: de survey  

 

De onderzoeksstrategie is een geheel met elkaar samenhangende beslissingen over de wijze waarop het 

onderzoek wordt uitgevoerd (Verschuren et al., 2007). Bij het uitvoeren van dit onderzoek gaat het 

voornamelijk om het vergaren van relevant materiaal en de verwerking van dit materiaal tot valide antwoorden 

op de centrale vraagstelling (Verschuren et al., 2007) waardoor het doel van het onderzoek behaald kan 

worden (Saunders et al., 2008). Voordat op de onderzoeksstrategie wordt ingegaan, wordt eerst de centrale 

vraag van dit onderzoek aangehaald. Deze luidt:  

 

Welke factoren beïnvloeden de keuze van automobilisten voor Park&Bike? 

 

Dit onderzoek kan gezien worden als een eerste verkennende studie naar de meest relevante factoren die 

inzichten geven in de potentie van Park&Bike. Om hierin inzichten te krijgen lijkt een onderzoek met veel 

onderzoekseenheden (grote populatie) voor de hand te liggen. Volgens Verschuren et al. (2007) moet bij een 

groot aantal onderzoekseenheden gedacht worden aan een aantal van minimaal 40 á 50 respondenten. Een 

grote populatie wordt in dit onderzoek belangrijk bevonden omdat ten eerste in dit onderzoek gestreefd wordt 

naar generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten over Nederland. Dit is belangrijk omdat meerdere 

gemeenten de ambitie hebben Park&Bike te gaan faciliteren. Ten tweede geeft een grote populatie de 

mogelijkheid om (statistische) samenhang (correlaties) tussen factoren te berekenen, zoals de invloed van 

belangrijke kenmerken als reismotief of lengte van de reis op het gebruik van Park&Bike. Ten derde kunnen 

met veel onderzoekseenheden het belang van ieder kenmerk nader bepaald worden. Om inzichten te krijgen in 

de factoren kunnen er voor verschillende onderzoeksstrategieën gekozen worden zoals een casestudy, het 

experiment of de survey strategie.  

Ten eerste biedt de casestudy de mogelijkheid om het beeld voor het gebruik van Park&Bike in al zijn 

complexiteit te verkrijgen (Verschuren et al., 2007). Dit is echter van gelimiteerd belang omdat de factoren 

voor het overgrote deel bekend zijn. Het is juist belangrijk de mate waarin de verschillende factoren invloed 

hebben op het gebruik van Park&Bike te onderzoeken. Omdat een grote populatie in dit onderzoek belangrijk 

wordt bevonden zal niet voor de casestudy gekozen worden. Tevens zijn er slechts een aantal Park&Bike 

locaties ontwikkeld en deze worden weinig gebruikt (paragraaf 1.1). Het is daarom wel de vraag of er 

voldoende data gegeneerd kan worden wanneer voor de casestudy gekozen zou worden. Tot slot biedt een 

casestudy het nadeel dat bestaande Park&Bike locaties niet in alle mogelijke variëteit bestaan, waardoor 

bepaalde factoren wellicht niet worden meegenomen.  

Ten tweede is het experiment voor dit type onderzoek ook een optie. Reizigers worden in een reissimulator 

geplaatst en zullen keuzes maken tussen verschillende vervoersalternatieven. De beperking hiervan is dat er 

een groot aantal vrijwilligers een relatief grote hoeveelheid tijd moeten vrijmaken om hieraan mee te willen 
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werken. De vraag is of er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn zodat er voldoende data gegenereerd kan 

worden zonder dat dit veel geld kost. Tevens vraagt dit ook specifieke competenties van de onderzoeker, 

immers er dient een simulatie geschreven te worden. Vanwege deze complexiteiten wordt niet voor het 

experiment gekozen.  

Ten derde is de survey-strategie een mogelijkheid om dit onderzoek uit te voeren. Albinski (in Vennix, 2006) 

spreekt van een survey als: “een empirisch onderzoek (…) dat betrekking heeft op een veelheid van objecten en 

wanneer de gegevens hiervan in werkelijke situaties verzameld en statisch verwerkt worden”. Met de survey 

strategie kan op een relatief eenvoudige manier grote hoeveelheden data worden gegeneerd en heeft de 

onderzoeker de volledige controle over welke factoren in dit onderzoek wel of niet worden meegenomen. De 

survey strategie biedt daarmee de mogelijkheid om resultaten te generaliseren en om eventuele relaties tussen 

factoren op te merken (Verschuren et al., 2007) en het belang van verschillende factoren in te schatten. 

Vanwege bovenstaande argumentatie zal voor de survey strategie gekozen worden. Dit biedt daarbij als 

voordeel dat de onderzoeker niet afhankelijk is van bestaande Park&Bike locaties en het gebruik ervan. Er 

bestaat ook algemene kritiek op de survey strategie. Volgens Verschuren et al. (2007) is een van de 

belangrijkste beperking van een survey strategie de geringere diepgang. Het is namelijk vrijwel onmogelijk om 

alle factoren die het gebruik van Park&Bike bepalen te onderzoeken. Een survey onderzoek is daarom ook 

reductionistisch van aard (Verschuren et al., 2007).  De algemene kritiek op de survey strategie is voor dit 

onderzoek duidelijk van gelimiteerd belang. Dit onderzoek betreft namelijk een verkennende studie en is het 

juist een voordeel dat aan een set van factoren gekozen kan worden waarmee het belang van deze factoren 

beter inzichtelijk wordt, een diepgang die met bijvoorbeeld een casestudy niet behaald zal worden. 

 

 

3.2 Methode 

 

3.2.1 Doelgroep 

Voordat wordt ingegaan op de methode van onderzoek wordt eerst de doelgroep beschreven omdat de 

doelgroep invloed heeft op de gekozen methode. In dit onderzoek betreft de doelgroep alle automobilisten die 

de auto parkeren in binnenstedelijk gebied. Voor de automobilisten in het binnenstedelijk gebied is gekozen 

omdat ten eerste beleidsmakers voor verplaatsingen richting het binnenstedelijk gebied Park&Bike locaties 

willen aanleggen, zie hoofdstuk 1. Daarnaast wordt voor deze doelgroep gekozen omdat het disnut in 

binnenstedelijk gebied naar verwachting hoger is dan aan de rand van de stad, waardoor reizigers eerder voor 

Park&Bike zullen kiezen. Hiermee kan de maximale potentie van Park&Bike nader worden bepaald.  

 

 

3.2.2 Stated preference 

In onderzoek naar gedragskeuzes van reizigers wordt veelal stated-preference (SP) methoden gebruikt (Bos, 

2004). De stated-preference benadering legt aan reizigers hypothetische keuzealternatieven voor en vraagt 

hen aan te geven welke van de alternatieven hun voorkeur heeft. Bij deze beproefde methode kan het nut aan 

factoren worden berekend en daarmee de nutsfuncties (zoals uitgelegd in paragraaf 2.2 en beschreven in 

paragraaf 2.3-2.4) worden opgesteld. Hiermee kan het gedrag van de reizigers worden verklaard en worden 

voorspeld. Deze methodiek is echter zeer complex (softwareprogramma SPSS is bijvoorbeeld ontoereikend om 

het nut van de verschillende factoren te berekenen). Het is ongebruikelijk om deze methodiek te gebruiken 

voor onderzoekers die geen uitgebreide statistische achtergrond hebben. In dit onderzoek wordt daarom niet 

voor deze methodiek gekozen maar voor de methode gestandaardiseerde vragenlijst (zie volgende paragraaf). 

Het nut van de factoren zal niet daadwerkelijk berekend worden, wel zal virtueel worden veranderd met 
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factoren die eerder in dit onderzoek zijn benoemd, waarmee in dit onderzoek ook hypothetische 

keuzealternatieven worden voorgelegd. De micro-economische nutstheorie kan worden gezien als een 

impliciete benadering van dit onderzoek. Omdat het nut van gekozen factoren niet kan worden berekend is dit 

onderzoek niet verklarend maar wel beschrijvend van aard, hetgeen in lijn is met het verkennende karakter van 

deze studie.  

 

 

3.2.3 Vragenlijst 

Om de nodige empirische gegevens te verzamelen, waarmee de centrale vraag kan worden beantwoord en aan 

de doelstelling kan worden voldaan, zal de methoden van dit onderzoek de gestandaardiseerde vragenlijst zijn 

(Saunder et al., 2008). De opgestelde vragenlijst is te vinden in bijlage 2 en wordt nader uitgelegd in paragraaf 

3.3. Voor de gestandaardiseerde vragenlijst wordt gekozen omdat dit de meest economische manier is om een 

groot aantal onderzoekseenheden te verzamelen (Verschuren et al., 2007; Saunders et al., 2008). Een 

vragenlijst wordt in dit onderzoek gedefinieerd als (De Vaus, in Saunders et al., 2008): “een methode van 

gegevensverzameling waarin elke  persoon gevraagd wordt dezelfde reeks vragen in een vooraf bepaalde 

volgorde te beantwoorden”. In dit onderzoek zal de interviewer (in dit geval de onderzoeker) de respondenten 

in persoon ontmoeten en de vragen rechtstreeks stellen (face-to-face). Andere mogelijkheden om de 

doelgroep te bereiken, bijvoorbeeld doormiddel van telefonische enquêtes of online vragenlijsten, geven een 

aantal moeilijkheden. Ten eerste biedt een face-to-face enquête een betere zekerheid dat de onderzoeker de 

juiste doelgroep ondervraagd. Bij een onlinevragenlijst kunnen automobilisten worden benaderd die zelden of 

nooit met de auto naar de binnenstad in reizen, hetgeen vervorming van de onderzoeksresultaten kan 

opleveren. Ten tweede is de betrouwbaarheid en de respons naar verwachting hoger bij een face-to-face 

enquête dan wanneer respondenten de enquête zelf invullen. De interviewer heeft namelijk zicht op 

gezichtsexpressies en andere lichaamstaal (Verschuren, et al 2007). Deze kunnen voornamelijk van belang zijn 

bij een juiste interpretatie van de antwoorden. Hierdoor kan ook te weten worden gekomen of de respondent 

extra informatie nodig heeft om de vraag juist te beantwoorden, of gestimuleerd moet worden om de volle 

aandacht te behouden. 

Gestandaardiseerde vragenlijsten verschillen van semi-gestandaardiseerde interviews en diepte-interviews 

omdat er voor de vragen een bepaalde volgorde is opgesteld waarvan de interviewer niet mag afwijken 

(Saunders et al., 2008). De vragen zullen voornamelijk gedwongen keuzevragen bevatten. Een gedwongen 

keuzevraag kunnen respondenten uit een aantal vooraf gedefinieerde antwoorden kiezen (Verschuren et al., 

2007). De belangrijkste reden hiervoor is dat wanneer de vragen op een vooraf juiste manier gedefinieerd zijn, 

de antwoorden gemakkelijker met elkaar vergeleken kunnen worden op (statistische) samenhang. Tevens biedt 

dit de respondent de mogelijkheid om sneller en gemakkelijker antwoord te geven op de vragen. Dit is van 

belang omdat respondenten een bepaalde tijd bereid zijn mee te werken met het interview. Wanneer het 

interview langer blijkt te zijn dan de respondent vooraf heeft bedacht zullen de antwoorden minder 

betrouwbaar worden.  

De vragenlijst biedt ook nadelen die zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. Respondenten kunnen 

onvoldoende kennis hebben van het onderwerp en wanneer de introductie niet duidelijk is naar antwoorden 

raden. Dit wordt ook wel niet-geïnformeerde respons genoemd (Saunders et al., 2008). Volgens Saunders et al. 

zal dit voornamelijk voorkomen wanneer de respondent wordt aangemoedigd de vragenlijst in te vullen. 

Daarnaast kunnen respondenten sociaal wenselijke of strategische antwoorden geven om de interviewer een 

plezier te doen vanwege het sociale contact. 
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3.2.4 Aselect 

In dit onderzoek zal gepoogd worden om het onderzoek aselect uit te voeren. Een aselect onderzoek wil zeggen 

dat alle potentiële onderzoekseenheden een even grote kans maken om in de steekproef te worden 

opgenomen (Verschuren et al., 2007). Het doel van een aselecte steekproef is om via generalisatie vanuit de 

steekproef te komen tot uitspraken over de gehele populatie (Vennix, 2006). In dit onderzoek zal het niet 

mogelijk zijn om daadwerkelijk een aselecte steekproef te trekken. Wel zal in dit onderzoek gepoogd worden 

om alle automobilisten die parkeren in binnenstedelijk gebied te enquêteren. Alle reizigers die in of uit een 

bepaalde parkeerplaats komen zullen benaderd worden. In die zin is de steekproef aselect, er wordt namelijk 

geen onderscheid gemaakt tussen verschillende respondenten. Echter, er dient wel rekening gehouden te 

worden met het feit dat er een soort zelfselectie optreedt. Reizigers die gehaast zullen zijn, zullen eerder 

aangeven ‘geen tijd’ te hebben voor de enquête en kunnen zodoende niet snel in de resultaten worden 

geïncludeerd. De resultaten kunnen daarmee een te rooskleurig beeld laten zien, waarmee rekening moet 

worden gehouden bij het interpreteren van de resultaten. Tevens zijn reizigers die of invalide waren, of met 

grote reiskoffers reisden, niet geënquêteerd. Immers, deze respondenten zullen op voorhand aangeven de 

afgelegde reis niet met Park&Bike te kunnen afleggen omdat de fiets hiervoor een ongeschikt vervoersmiddel 

is. In die zin is de steekproef niet aselect. 

 

 

3.2.5 Onderzoeksgebied 

Idealiter wordt het onderzoek uitgevoerd in verschillende steden omdat de situatie in de verschillende steden 

kan verschillen en daarmee ook de antwoorden op de vraag onder welke omstandigheden reizigers gebruik 

zouden willen maken van Park&Bike. Het zal wel betekenen dat er aanzienlijk meer onderzoeksresultaten 

gegenereerd moeten worden om verschillen van factoren tussen steden te kunnen ontdekken. Omdat dit 

onderzoek een beperkt budget heeft in tijd en geld wordt voor dit onderzoek gekozen om één stad te kiezen. 

Verwacht wordt dat dit een beperkt invloed heeft op de representativiteit en generaliseerbaarheid van dit 

onderzoek. De vragenlijst die wordt opgesteld zal namelijk niet voor een specifieke stad worden samengesteld 

en kan ook in andere steden worden gebruikt. Daarnaast laat onderzoek voor het mogelijk gebruik van 

Park&Ride zien dat de onderzoeksresultaten uit Nijmegen minimaal verschillen met de onderzoeksresultaten 

uit heel Nederland (Bos, 2004).  

In dit onderzoek zullen automobilisten in het binnenstedelijk gebied van de stad Utrecht worden onderzocht. 

Bij de selectie van de stad Utrecht hebben een aantal overwegingen een rol gespeeld. De eerste overweging 

betreft de mogelijkheid om de resultaten te generaliseren naar andere steden. Hiervoor blijkt het 

inwoneraantal een belangrijke invloed te hebben op de keuze tussen de auto en de fiets. De stad Utrecht heeft 

een inwoneraantal waarmee de resultaten generaliseerbaar zijn naar grotere steden als Amsterdam, 

Rotterdam, Den-Haag, maar ook naar kleinere steden als Eindhoven, Tilburg en Almere. Tevens zijn er 

nauwelijks reliëfverschillen in de stad Utrecht. Daarnaast is de stad Utrecht gekozen op basis van pragmatische 

redenen. Het afstudeerbedrijf Movares is geïnteresseerd in de stad Utrecht vanwege de contacten die het 

bedrijf met de gemeente onderhoudt. Tevens zal het minder tijd kosten om reizigers in Utrecht te ondervragen 

omdat het afstudeerbedrijf in de stad Utrecht is gelegen.  
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3.3 Operationalisering 

 

 

Om tot waarneembare resultaten te komen zullen de factoren die invloed hebben op het gebruik van 

Park&Bike niet alleen theoretisch, maar ook empirisch gedefinieerd moeten worden (Vennix, 2006). Dit proces 

heet operationaliseren. Verschuren et al. (2007) benoemen operationalisering als “het kiezen en nauwkeurig 

omschrijven van indicatoren voor complexe en/of abstracte begrippen”. In deze paragraaf zal eerst beschreven 

worden welke factoren in dit onderzoek worden geselecteerd, vervolgens wordt beschreven op welke manier 

deze worden geoperationaliseerd.  

 

 

3.3.1 Geselecteerde factoren 

In deze subparagraaf wordt op hoofdlijnen besproken welke factoren wel en niet worden meegenomen in dit 

onderzoek. Het is namelijk niet mogelijk om alle factoren mee te nemen omdat dit onderzoek een beperkt 

budget heeft in tijd en geld. Daarnaast zal het aantal factoren beperkt worden omdat respondenten een 

bepaalde tijd bereid zijn mee te werken aan de enquête. Wanneer de vragenlijst te lang duurt verzwakt de 

aandacht en concentratie voor het geven van juiste antwoorden die van toepassing zijn op de situatie van de 

respondent. Hoe paradoxaal het ook klinkt, maar hoe minder gevraagd wordt hoe meer informatie er in feite 

verzameld wordt. Er is voor gekozen om de vragenlijst niet langer dan vijf minuten te laten duren. Voor vijf 

minuten is gekozen omdat uit twee gehouden proefenquêtes (één keer tien, één keer twintig respondenten) 

bleek dat dit een acceptabele lengte was. Factoren waarvan wordt verondersteld dat deze behoorlijke invloed 

hebben op het gebruik van Park&Bike, of variabelen waar nog weinig inzichten in zijn, worden meegenomen in 

het onderzoek.  

Ten eerste worden de factoren reistijd en reiskosten onderzocht omdat deze twee factoren het meeste invloed 

uitoefenen op het disnut voor de reis met Park&Bike en de auto. Hoewel voor Park&Bike en de auto tijd en 

kosten kunnen worden onderverdeeld in verschillende etappes van de reis, worden deze door de reiziger 

vooraf aan een multimodale reis als één geheel beoordeeld (Van der Heijden et al., 2002) en dus ook 

onderzocht. Ten tweede zal voor wat betreft de locatiekeuze alleen gelet worden op de factor reistijd. De 

overige factoren zullen niet mee worden genomen omdat deze voor de locatiekeuze een beperkt 

onderscheidend vermogen hebben. Ten derde worden de factoren die invloed hebben op de kwaliteit van een 

Park&Bike locatie niet in het empirisch onderzoek betrokken. Hiervoor is gekozen omdat hierin al veel inzichten 

zijn verkregen in eerdere studies naar Park&Ride/transferia. Verwacht mag worden dat voor Park&Bike 

dezelfde uitkomsten waarneembaar zullen zijn omdat in dit opzicht nauwelijks verschil bestaat tussen 

Park&Ride/transferia en Park&Bike. Ten vierde wordt het verschil in kwaliteit van het natransport met 

Park&Bike vergeleken met het doorrijden met de auto. De factoren die hierop van invloed zijn kunnen naast 

tijd en kosten worden samengevat in comfort, betrouwbaarheid, veiligheid en informatie. Ten vijfde zullen de 

invloeden van persoonskenmerken op het gebruik van Park&Bike en bovenstaande factoren plus de 

omgevingsfactoren worden onderzocht. Ten zesde worden de omgevingsfactoren alleen op het gebruik van 

Park&Bike onderzocht maar niet specifiek naar de factoren die het gebruik van Park&Bike bepalen.  
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3.3.2 De afhankelijke en onafhankelijke variabele 

In dit onderzoek is de afhankelijke variabele het mogelijk gebruik van Park&Bike. De set aan onafhankelijke 

variabelen kunnen worden samengevat in tijd, kosten, comfort, veiligheid, betrouwbaarheid, informatie 

omgevingsfactoren en persoonskenmerken. De operationalisering van de afhankelijke en onafhankelijke 

variabelen staan weergegeven in tabel 7 en tabel 8.  

 

Beginnend bij de operationalisering van de afhankelijke variabele (gebruik Park&Bike). Reizigers kunnen in een 

gesloten vraagcategorie aangeven vaak, regelmatig, soms, of niet gebruik te maken van Park&Bike. De vraag 

om gebruik te maken van Park&Bike staat nooit op zichzelf en staat altijd in relatie met de onafhankelijke 

variabelen. In dit onderzoek wordt ervoor gekozen om een directe relatie te leggen met de onafhankelijke 

variabele tijd en kosten. Alleen deze factoren zijn gekozen omdat op basis van de literatuur verwacht mag 

worden dat deze het meeste invloed uitoefenen op het gebruik van Park&Bike. Ten tweede betreft dit een 

pragmatische keuze. Naar verwachting is een vraag door respondenten beter te begrijpen wanneer er virtuele 

veranderingen worden aangebracht in de factoren tijd en kosten dan in bijvoorbeeld in de factor comfort. De 

vraag blijft daarmee niet al te complex en daarmee wordt de validiteit van dit onderzoek beter gewaarborgd. 

De relatie van de afhankelijke variabele met de onafhankelijke variabele tijd en kosten zal plaatsvinden op de 

volgende manier: in de factor tijd zal gevarieerd worden naar sneller, even snel en langzamer; in de factor 

kosten zal gevarieerd worden naar goedkoper, even duur en duurder. Dit betreft uiteraard een vergelijking van 

tijd en kosten tussen Park&Bike en de auto. Hoewel niet bekend is hoeveel sneller, langzamer, goedkoper of 

duurder het betreft, geeft dit wel een indicatie wat de invloeden van deze factoren zijn op het mogelijk gebruik 

van Park&Bike. Om hier meer houvast in te krijgen is ervoor gekozen om ook de invloed van een verhoging van 

het parkeertarief te meten op het gebruik van Park&Bike.  

Losstaand van de afhankelijke variabele is het verder belangrijk te weten te komen hoeveel tijd reizigers bereid 

zijn te fietsen vanaf Park&Bike. Tevens is het belangrijk om de relatie te ontdekken tussen de tijd die reizigers 

afleggen met het hoofdtransportmiddel auto en met het natransport met de fiets. Om hier inzichten in te 

krijgen wordt er gevraagd naar het postcode-4 niveau waarmee de afstand tussen herkomst en bestemming 

kan worden berekend, een afgeleide van de reistijd. Voor de factor kosten is het belangrijk te ontdekken 

hoeveel euro reizigers willen betalen voor een leenfiets wanneer er gratis op Park&Bike geparkeerd mag 

worden.  

In dit onderzoek staan de onafhankelijke variabelen comfort, betrouwbaarheid, veiligheid en informatie niet 

direct in relatie met de afhankelijke variabele. Er wordt wel voor een afgeleide relatie gekozen waarin deze zijn 

opgenomen. De verschillende deelfactoren kunnen in een gesloten vraagcategorie met ja of nee worden 

beantwoord. Dezelfde systematiek is ook gekozen voor de omgevingsfactoren. De persoonskenmerken zijn 

geoperationaliseerd in tabel 8. De antwoordcategorieën zijn in tabel 8 zoveel mogelijk hetzelfde gehouden als 

onderzoek dat door Bos (2004) of door Muconsult (2000) is uitgevoerd.  
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Tabel 7: Operationalisering afhankelijke en onafhankelijke variabele 
 

Variabele Deelfactoren Vraagcategorie Antwoordcategorie 
    

Gebruik Park&Bike Kiest u voor Park&Bike in plaats van de 

auto, afhankelijk van tijd en kosten 

Gesloten Vaak,  

regelmatig,  

soms,  

niet. 
    

Tijd In relatie met gebruik Park&Bike: 

Reistijd Park&Bike vergeleken 

met reistijd auto 

Gesloten Sneller,  

even snel,  

langzamer. 

    
 Reistijd bereid te fietsen Gesloten Maximaal 10 minuten,  

maximaal 15 minuten, 
maximaal 20 minuten, 
meer dan 20 minuten. 

    
 Reisafstand vanaf herkomst  

naar bestemming 
Open Postcode- 4 niveau 

    

Kosten In relatie met gebruik Park&Bike: 

Reiskosten Park&Bike vergeleken 

met reiskosten auto 

Gesloten Goedkoper, 

even duur,  

duurder, 

1,5 keer parkeerkostenverhoging, 
2 keer parkeerkostenverhoging. 

    
 Bereid te betalen voor Park&Bike Open Vrij in te vullen bedrag 
    

Comfort Betere conditie Gesloten Ja of nee 
 Beter voor milieu Gesloten Ja of nee 
 Fietsen in buitenlucht Gesloten Ja of nee 
 Minder wandeltijd Gesloten Ja of nee 
 Zoektijd naar parkeerplaats Gesloten Ja of nee 
 Vermijden van files Gesloten Ja of nee 
 Lichamelijke beperking Gesloten Ja of nee 
 Onbekendheid fietsroute Gesloten Ja of nee 
 Gemak Gesloten Ja of nee 
 Vermoeid of bezweet raken Gesloten Ja of nee 
 Bagage Gesloten Ja of nee 
 Leenfiets heeft handremmen  

en versnellingen 
Gesloten Ja of nee 

 Elektrische fiets Gesloten Ja of nee 
 Persoonlijke uitgifte leenfiets Gesloten Ja of nee 
    

Betrouwbaarheid Onbetrouwbare reistijd auto  Gesloten Ja of nee 
 Reserveren leenfiets Gesloten Ja of nee 
    

Veiligheid Onveilig met fiets te reizen Gesloten Ja of nee 
    

Informatie Reistijd auto en Park&Bike Gesloten Ja of nee 
 Reiskosten auto en Park&Bike Gesloten Ja of nee 
    

Weersomstandigheden Gesloten Gesloten Ja of nee 

Daglicht Gesloten Gesloten Ja of nee 
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 Tabel 8:Operationalisering persoonskenmerken. 
 

Deelfactoren Vraagcategorie Antwoordcategorie 

Geslacht Gesloten Man/Vrouw 
      

Leeftijd Gesloten 

18 tot 27, 

28 tot 45, 

45 tot 65, 

>65 
        

Leaseauto Gesloten Ja of nee 
        

Opleidingsniveau Gesloten 

WO/HBO, 

MBO, 

VWO, 

HAVO, 

VMWB (LBO of MAVO 

Anders 

Wil ik niet aangeven 
        

Geschatte waarde auto Gesloten 

<10.000 

10.000 – 20.000 

20.000 – 30.000 

30.000 – 40.000 

>40.000 
        

Bruto gezinsinkomen par jaar Gesloten 

Tot 30.000 

30.000 – 55.000 

55.000 – 80.000 

80.000 of meer 

Wil ik niet aangeven 
        

Reismotief Gesloten 

Woon-werk 

Zakelijk 

Familiebezoek 

Winkelen 

Uitgaan 

Evenementen 

Anders 
        

Hoe vaak maakt u deze reis Gesloten 

5 keer per week of vaker 

2 tot 4 keer per week 

2 tot 4 keer per maand 

< 1 keer per maand 
      

Parkeerkostenvergoeding Gesloten 

Nee 

Ja, parkeerkosten 

Ja, kilometerkosten 
        

Aantal medereizigers Semi gesloten 

Alleen 

….medereizigers tot 14 jaar oud 

….medereizigers vanaf 14 jaar oud 
      

Gebruik Park&Ride/Transferia Gesloten Vaak, regelmatig, soms, niet 
      

Verblijfsduur Open Vrij in te vullen 
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3.3.3 Totstandkoming gestandaardiseerde vragenlijst 

In deze subparagraaf wordt kort ingegaan op welke manier de uiteindelijke vragenlijst is ontwikkeld. Zoals 

eerder vermeld is de gestandaardiseerde vragenlijst opgenomen in bijlage 2. Ten eerste is de vragenlijst 

volledig zelfstandig tot stand gekomen. Mogelijkheden om vragen over te nemen waren zeer beperkt omdat 

juist onderzoek onder reizigers naar Park&Bike ontbreekt. Eerdere vragenlijsten van Muconsult (2000) en Bos 

(2004) hebben eraan bijgedragen om antwoordcategorieën omtrent de persoonskenmerken te definiëren. Ten 

tweede betreffen de vragen op basis van hypothetisch keuzegedrag. Dit is belangrijk omdat respondenten zich 

verplaatsen in een situatie die in werkelijkheid (nog) niet bestaat. Een alternatief voor hypothetische vragen is 

onverstandig, zie paragraaf 3.1. Ten derde is in de gestandaardiseerde vragenlijst ervoor gekozen om de 

antwoorden van respondenten te baseren op haar/zijn huidige reis. Wanneer hier niet voor gekozen zou 

worden dan zouden reizigers, naast de gedachteverplaatsing dat er een Park&Bike locatie beschikbaar is, zich 

moeten verplaatsen in een ander verplaatsingsgedrag. Hiermee wordt de vragenlijst beduidend complexer en 

aanzienlijk langer. Ten vierde zijn er twee proefenquêtes gehouden die zijn betrokken in het proces voor de 

ontwikkeling van de vragenlijst. Hiertoe worden twee voorbeelden gegeven. Vanuit de gedachte van de micro-

economische nutstheorie kunnen de onafhankelijke variabele allerlei waarden aannemen en ook verschillende 

gecombineerde waarden. Omdat voor zowel tijd (sneller, even snel, langzamer) als kosten (goedkoper, even 

duur, duurder) er drie antwoordcategorieën zijn, kunnen daarmee 9 (3
3
) verschillende vragen worden 

opgesteld. Tijdens de proefenquêtes bleken dit te complexe vragen te zijn voor de respondenten. Dit bleek uit 

het feit dat respondenten tegenstrijdige antwoorden gaven, het verschil tussen de vragen moeilijk kon 

onderscheiden en de concentratie afliep. Hierdoor is gekozen om de complexiteit terug te brengen tot het 

individueel behandelen van de factoren en één combinatievraag (bijlage 2 vraag B1). Verder zijn voor de vragen 

B2, B3 B4 en B6 gekozen voor de antwoordcategorieën ‘ja/nee’, omdat tijdens de proefenquêtes de 

antwoorden van de vijf- en drie-punts Likertschaal weinig divers waren en omdat dit relatief veel tijd kostte, 

tijd die spaarzaam is.  

 

 

3.3.4 Statistische toetsen 

Om in dit onderzoek de samenhang en verschillen tussen factoren te toetsen, wordt er gebruik gemaakt van 

verschillende statistische toetsen. Ten eerste wordt de Spearman correlation toets (r) gebruikt om de 

statistische samenhang tussen twee non parametrische factoren te toetsen. Ten tweede wordt de chi kwadraat 

(χ
 2) 

gebruikt om de verschillen tussen twee variabelen te toetsen. De variabelen zullen dan wel ongepaard en 

discreet moeten zijn. De Wilcoxon signed rank toets (W) wordt gebruikt wanneer de vergelijking tussen 

variabelen gepaard zijn, ongeacht of de variabelen discreet of continu zijn.  
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Hoofdstuk 4. Onderzoeksresultaten 
 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek weergegeven. Om de resultaten op een juiste manier 

te kunnen interpreteren, wordt in de eerste paragraaf de steekproef van dit onderzoek beschreven. Vervolgens 

wordt de systematiek van dit hoofdstuk aangehouden volgens het theoretisch model van de micro-

economische nutstheorie (figuur 19 en paragraaf 2.2). In paragraaf 2 wordt de potentie van het gebruik van 

Park&Bike beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 3 ingezoomd op de factoren tijd en kosten, in paragraaf 

4 op de factoren comfort, veiligheid, betrouwbaarheid, informatie en omgeving. Al deze factoren worden door 

mensen verschillend gewaardeerd. Daarom zal aan het einde van iedere paragraaf de invloed van de 

persoonskenmerken op de afhankelijke en onafhankelijke variabelen worden beschreven.  

Tijd Kosten Comfort Veiligheid
Betrouw-
baarheid

Totaal disnut
 vervoerswijze

Disnut

Informatie

Omgevingsfactoren

Disnut Disnut Disnut Disnut Disnut

Persoonskenmerken

Figuur 19: Micro-economisch model om gedragskeuzes van reizigers ten aanzien van vervoerswijzen te kunnen begrijpen 

 

 

4.1 Beschrijving van de populatie 

 

In deze paragraaf wordt de steekproef van dit onderzoek beschreven (tabel 9). Dit wordt gedaan aan de hand 

van de diverse persoonskenmerken die in onder andere paragraaf 2.4 zijn benoemd. In dit onderzoek is 

allereerst een representatieve steekproef gewenst. Een representatieve steekproef is belangrijk om te bepalen 

in hoeverre de potentie van het gebruik van Park&Bike gegeneraliseerd kan worden over andere gemeenten. 

Dit is belangrijk omdat meerdere gemeenten de ambitie hebben om Park&Bike te realiseren. Om de 

representativiteit te bepalen zijn gegevens nodig van bezoekers die parkeren in de binnenstad van Utrecht. 

Deze gegevens zijn echter niet beschikbaar. Hierdoor is het niet mogelijk om te bepalen in hoeverre de 

uitgevoerde survey een representatief beeld geeft van de populatie.  

Daarnaast is een heterogene steekproef belangrijk. Wanneer verschillende persoonskenmerken 

vertegenwoordigd zijn, kan beoordeeld worden wat de (statistische) samenhang is tussen factoren en met 

name het effect van persoonskenmerken. Dit kan gebruikt worden om het gebruik van Park&Bike beter te 

leren begrijpen.  

De enquête is uitgevoerd in de binnenstad van Utrecht in de laatste twee weken van juni 2011. In totaal zijn er 

135 reizigers geënquêteerd, 56 op het jaarbeursplein en 79 bij parkeergarage Springweg (tabel 9). 

Vooruitlopend op de onderzoeksresultaten, is het wellicht goed om alvast te vermelden dat er geen statistisch 

significante relatie is gevonden tussen het gebruik van Park&Bike en de twee locaties (r-0,007; p0,932). Er zijn 

een aantal persoonskenmerken die binnen dit onderzoek in mindere mate vertegenwoordigd zijn, hetgeen de 

berekening van de (statistische) samenhang tussen factoren kan bemoeilijken 
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Tabel 9: Steekproefverdeling gelet op diverse persoonskenmerken (N=135).  

 

    Absoluut Relatief (%) 

Locatie Springweg 56 42 

 
Jaarbeursplein 79 59 

    Geslacht Mannen 78 58 

 
Vrouwen 57 42 

    Leeftijd 18 tot 27 jaar 9 7 

 
28 tot 45 jaar 66 49 

 
45 tot 65 jaar 54 40 

 
65 jaar of ouder 6 4 

    Opleidingsniveau WO/HBO 92 68 

 
MBO 25 19 

 
VWO 2 1 

 
HAVO 10 7 

 
VMWB (LBO of MAVO) 5 4 

 
Wil ik niet aangeven 1 1 

    Brutogezinsinkomen per jaar Tot 30.000 10 7 
 30.000 - 55.000 30 22 

 
55.000 - 80.000 24 18 

 
80.000 of meer 41 30 

 
Wil ik niet aangeven 30 22 

    Lease auto Ja 39 29 

 
Nee 95 71 

    Reismotief Winkelen 43 32 

 
Werk-werk 30 22 

 
Woon-werk 22 16 

 
Evenementen 27 20 

 
Overig 13 10 

    Hoe vaak maakt u deze rit 5 keer per week of vaker 9 7 

 
2 tot 4 keer per week 12 9 

 
2 tot 4 keer per maand 32 24 

 
1 keer per maand of minder 82 61 

    Parkeerkostenvergoeding Nee 79 59 

 
Alléén parkeerkosten 7 5 

 
Alléén kilometerkosten 14 10 

 
Parkeer- en kilometerkosten 35 26 

    Aantal medereizigers Alleen 79 59 

 
1 medereiziger vanaf 14 jaar oud 47 35 

 
Overig 9 7 

    Gebruik Park&Ride/transferia Niet 81 60 

 
Ja, soms 38 28 

 
Ja, regelmatig 8 6 

 
Ja, vaak 7 5 

 

De meeste respondenten vallen binnen de leeftijdscategorie 28 en 65 jaar, reizigers jonger dan 28 of ouder dan 

65 zijn beperkt vertegenwoordigd (tabel 9). Op basis van de literatuur mag verwacht worden dat naarmate 
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reizigers ouder worden, het gebruik van Park&Bike minder zal zijn. Daarnaast zijn veruit de meeste 

respondenten hoogopgeleid. Op basis van de literatuur mag verwacht worden dat het opleidingsniveau invloed 

heeft op de waardering van tijd en comfort en daarmee op het gebruik van Park&Bike. Tot slot is het aantal 

geringe routinematige verplaatsingen opvallend. Naarmate reizigers dezelfde reis vaker afleggen wordt naar 

verwachting het gebruik van Park&Bike frequenter.  

Verwacht wordt dat de herkomst van de geënquêteerde respondenten geconcentreerd is rond de stad Utrecht 

en dat bij een toenemende afstand tot de stad Utrecht de spreiding toeneemt. Deze verwachting komt overeen 

met de werkelijkheid (afbeelding 2). Afbeelding 2 laat duidelijk zien dat de herkomsten verspreid over 

Nederland liggen, hoewel met name rond de stad Utrecht een hogere concentratie is. Opgemerkt dient te 

worden dat de relatief hoge spreiding te maken heeft met respondenten die voor het reismotief evenementen 

naar Utrecht afreisden. In tijden van de enquête werd namelijk de musical We Will Rock You gehouden. Bij de 

interpretatie van de resultaten moet rekening worden gehouden met deze kenmerken van de steekproef. 

 

 
Afbeelding 2: Herkomst respondenten 
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Aan respondenten is gevraagd wat de belangrijkste motieven zijn om de auto voor de hele reis te gebruiken in 

plaats van een alternatieve vervoerswijze (tabel 10). In totaal geeft 84% van de respondenten aan dat het 

gemak een belangrijke reden is om de auto te prefereren boven het OV. Snelheid en kosten worden door 

beduidend minder respondenten belangrijk bevonden (37% respectievelijk 13%). Dit laat zien dat de elasticiteit 

niet hoog is wat betreft de factoren tijd en kosten. Immers, er wordt voornamelijk op basis van het gemak 

gekozen. Andere redenen van respondenten om voor de auto te kiezen, betreffen een te grote fietsafstand en 

het ketenmotief (16%). Reizigers met een ketenmotief kunnen eventueel niet voor Park&Bike kiezen omdat de 

reis wordt voortgezet in een andere richting dan waar vandaan is gekomen.  

 

Tabel 10: Belangrijke redenen gebruik auto voor de hele reis, in percentages (N=135). 
 

 
Ja Nee 

Gemakkelijker dan OV 84 16 
Sneller dan OV 37 63 
Goedkoper dan OV 13 87 
OV is niet beschikbaar 7 93 
Andere redenen 16 84 

 

 

4.2 Potentie Park&Bike 

 

In deze paragraaf wordt de belangrijkste uitkomst van dit onderzoek gepresenteerd, namelijk de resultaten 

met betrekking tot het mogelijk gebruik van Park&Bike. Hiermee kan de potentie van Park&Bike nader worden 

bepaald. Om hier inzicht in  te krijgen is aan de respondenten het volgende gevraagd: “Stel er is een Park&Bike 

locatie beschikbaar aan uw autoroute, kiest u voor Park&Bike als het goedkoper en/of sneller is dan de auto? 

Reizigers konden de vraag beantwoorden met niet, soms, regelmatig of vaak.  

Wanneer Park&Bike ‘goedkoper’ is dan de auto geeft 24% van de respondenten aan Park&Bike regelmatig of 

vaak in overweging te nemen (figuur 20). Bij ‘duurder’ neemt dit significant af tot maximaal 2% (p0,000). 

Wanneer Park&Bike alleen ‘sneller’ zou zijn, geeft 37% van de respondenten aan Park&Bike regelmatig of vaak 

in overweging te nemen. Bij ‘langzamer’ daalt dit significant tot 6% (p0,000).  

 

 
Figuur 20: Mogelijk gebruik van Park&Bike (N=135). 

 
Wanneer Park&Bike ‘sneller en goedkoper’ zou zijn dan de auto, geeft 48% van de respondenten aan 

Park&Bike vaak of regelmatig te willen gebruiken (figuur 21). Verder geven respondenten aan Park&Bike vaker 

te zullen gebruiken bij een verhoging van het parkeertarief, in combinatie met ‘sneller en goedkoper’. Dit effect 

is echter wel beperkt. Dit kan te maken hebben met het feit dat een deel van de reizigers in het gebruikte 

antwoordenmodel niet kon aangeven Park&Bike nog vaker te zullen gebruiken en omdat er voornamelijk 

respondenten zijn ondervraagd met een hoog inkomen. Tot slot blijkt uit de onderzoeksresultaten dat in totaal 
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35% van de respondenten aangeeft Park&Bike niet te zullen gebruiken, ook niet wanneer Park&Bike sneller en 

goedkoper zou zijn, en het parkeertarief in het binnenstedelijk centra met een factor 2 zou worden verhoogd.  

 

 
figuur 21: Mogelijk gebruik van Park&Bike (N=135). 

 

Het mag opvallend worden genoemd dat bij ‘sneller en goedkoper’ maar liefst 48% van de reizigers aangeeft 

Park&Bike vaak of regelmatig te willen gebruiken. De onderzoeksresultaten kunnen voor een deel te maken 

hebben met het uitgebreide fietsnetwerk dat de laatste decennia in Nederland is ontwikkeld en het feit dat 

Nederlanders bekend zijn met het gebruik van de fiets. Dit zijn namelijk gunstige voorwaarden voor het gebruik 

van Park&Bike. In werkelijkheid kan het gebruik echter wel eens veel lager liggen dan de respondenten hebben 

aangegeven. Ten eerste zullen de respondenten in werkelijkheid minder rationeel handelen omdat het disnut 

in bepaalde mate onjuist wordt ingeschat en omdat reizigers de keuze tussen de auto en een alternatieve 

vervoerswijzen niet opnieuw zullen heroverwegen. Ook al was de eerste keuze gebaseerd op een rationele 

afweging, het kan zijn dat er veranderingen zijn ontstaan (realisering van een Park&Bike locatie) waardoor de 

reiziger een suboptimale keuze neemt. Bovendien is er in de vraagstelling vanuit gegaan dat reizigers de keuze 

opnieuw heroverwegen en is aan reizigers belangrijke informatie gegeven om het disnut te bepalen, namelijk 

dat Park&Bike beschikbaar is aan de autoroute en of Park&Bike sneller en/of goedkoper is dan de auto. Ten 

tweede is het in deze studie voor de respondenten onbekend hoeveel sneller en/of goedkoper Park&Bike voor 

hen zal zijn ten opzichte van de auto. Dit is overgelaten aan de perceptie van de respondent, hetgeen de 

resultaten kan beïnvloeden. Ten derde is de invloed van comfort op het aangegeven gebruik van Park&Bike 

niet opgenomen in de vragenlijst, terwijl verwacht wordt dat comfort hierop een grote invloed heeft (o.a. Bos, 

2004; Krygsman, 2004). Ook de invloed van comfort is in deze studie overgelaten aan de perceptie van de 

respondenten. Ten vierde betreft het een vergelijking tussen Park&Bike en de auto. In werkelijkheid hebben 

reizigers meer alternatieven voor handen, zoals het OV en Park&Ride. De vergelijking tussen Park&Bike en de 

auto is echter wel gerechtvaardigd, omdat Park&Bike het laatste deel van de autoreis vervangt. Tot slot hebben 

onderzoeken met behulp van een vragenlijst altijd in een bepaalde mate te maken met strategische of sociaal 

wenselijke antwoorden. Dit kan in dit onderzoek eraan bijdragen dat respondenten hebben aangegeven 

Park&Bike vaak te willen gebruiken.  

 

Wanneer de parkeerkosten met 1,5 tot 2 keer worden verhoogd, dan is de vergelijking tussen Park&Bike en de 

auto niet meer geheel gerechtvaardigd. In dat geval veranderd namelijk het disnut van het gebruik van de auto 

en zullen automobilisten mogelijk ook andere vervoerswijzen in overweging nemen. Om hier meer inzicht in te 

krijgen, is aan de respondenten het volgende gevraagd: ‘als de parkeerkosten 2 keer zo hoog worden, welke 

alternatieven neemt u opnieuw in overweging?’. Uit deze vraag blijkt dat 78% van de automobilisten aangeeft 

dat de auto een alternatief blijft, 22% geeft aan de auto niet meer in overweging te nemen (tabel 11). Verder 

geeft bijna de helft van de respondenten aan het OV en Park&Ride opnieuw in overweging te nemen. De fiets 

wordt door 15% van de respondenten als optie genoemd en 10% zegt dat het mogelijk is dat het bezoek wordt 

geannuleerd. Feitelijk geven deze resultaten aan dat Park&Bike behoorlijke concurrentie heeft van uiteraard de 

auto, maar ook van Park&Ride en het OV. 
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Respondenten die aangeven vaker voor Park&Bike te kiezen overwegen bij een parkeerkosten verhoging met 

een factor 2 significant vaker het OV (r0,261, p0,002), Park&Ride (r0,494, p000) en significant minder vaak de 

auto (r-0,297, p0,000). De sterke relatie tussen Park&Bike en Park&Ride/transferia kan onder andere komen 

omdat deze respondenten beter op de hoogte zijn wat gecombineerd gebruik van de auto met andere 

vervoerswijze inhoudt en een positievere beeld hebben van multimodale verplaatsingen. Wanneer Park&Bike 

wordt aangeboden op Park&Ride/transferia locaties kan dit betekenen dat er distributieve effecten en/of 

generatieve effecten plaatsvinden. In dit onderzoek wordt bedoeld met distributieve effecten dat er geen 

nieuwe reizigers worden aangetrokken die voor multimodaal vervoer kiezen maar dat reizigers zullen kiezen 

voor Park&Bike in plaats van Park&Ride/transferia. Generatieve effecten betekent dat er nieuwe gebruikers 

voor multimodaal vervoer kiezen. Van de reizigers die aangeven Park&Bike in overweging te nemen geeft 28% 

van de respondenten aan Park&Ride/transferia niet in overweging te nemen, 39% geeft aan 

Park&Ride/transferia wel in overweging te nemen (tabel 12). Er vinden dus zowel distributieve als generatieve 

effecten plaats.  

 

Tabel 12: Relatie tussen het gebruik van Park&Bike (sneller, goedkoper + 2keer parkeerverhoging) en het overwegen van  

Park&Ride/transferia als alternatief (N=135) 

 

 
Park&Ride/transferia alternatief 

Ja Nee 

Kiest u voor Park&Bike 

Niet 4% 30% 

Soms 6% 9% 

Regelmatig 10% 9% 

Vaak 23% 10% 

 

Respondenten maken verschillend gebruik van Park&Bike. Om inzicht te krijgen in welke respondenten minder 

vaak of vaker gebruik maken van Park&Bike, is de relatie onderzocht tussen het gebruik van Park&Bike en 

verschillende persoonskenmerken (tabel 13). In dit onderzoek is ervoor gekozen om de correlatie te berekenen 

tussen de persoonskenmerken en ‘goedkoper’, ‘sneller’ en ‘goedkoper en sneller’. De invloeden van 

persoonskenmerken op het gebruik van Park&Bike zijn wel aanwezig maar over het algemeen beperkt (tabel 

13). Dit mag ook verwacht worden aangezien uit eerder onderzoek door Bos (2004) en Muconsult (2000) 

dezelfde conclusies werden getrokken. Dit betekent niet dat er geen verbanden zijn gevonden. Ten eerste blijkt 

dat vrouwen minder snel bereid zijn te kiezen voor Park&Bike dan mannen. Dit is opvallend omdat in de 

bestaande literatuur hierover geen verband is gevonden. Ten tweede hebben kosten bij reizigers die meer 

verdienen significant minder invloed op het mogelijk gebruik van Park&Bike dan reizigers die minder verdienen 

bij het model ‘goedkoper’. Dit mag ook verwacht worden aangezien deze reizigers meer te besteden hebben en 

een hogere reistijdwaardering hebben. Ten derde maken reizigers die al eerder Park&Ride/transferia hebben 

gebruikt, naar verwachting significant meer gebruik van Park&Bike.  

Tabel 11: Alternatieven die opnieuw in overweging worden genomen wanneer de parkeerkosten met een factor 2 worden 

verhoogd (N=135). 

 

Ja Nee 

Auto 78 22 

Park&Ride of transferia 43 57 

OV 42 59 

Fiets 15 85 

Annuleren bezoek 10 90 
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Tabel 13: Invloed van persoonskenmerken op het gebruik van Park&Bike. * significatielevel 0,05, ** significatielevel 0,01. 
(N=135) 

 

  
Bij goedkoper Bij sneller 

Bij goedkoper en 
sneller 

Geslacht r -,098  -,190 -,210 

 
p  ,256  ,027*  ,015* 

  
      

Leeftijd r ,007 ,036 ,017 

 
p  ,934 ,679 ,843 

  
      

Opleidingsniveau r ,014 -,055 -,019 

 
p  ,875 ,523 ,830 

  
      

Brutogezinsinkomen per jaar r -,256 -,099 -,165 

 
p      ,008** ,316 ,092 

  
      

Lease auto r ,034 -,047 -,016 

 
p  ,694 ,585 ,853 

  
      

Waarde van uw auto r -,049 -,012 -,002 

 
p  ,575 ,892 ,978 

  
      

Hoe vaak maakt u deze rit r ,112 ,015 ,073 

 
p  ,197 ,866 ,399 

  
   

Parkeerkostenvergoeding r ,031 ,133 ,099 

 
p  ,718 ,125 ,253 

  
      

Aantal medereizigers r ,022 -,026 ,048 

 
p  ,801 ,766 ,583 

  
      

Gebruik Park&Ride/transferia r ,315 ,345 ,425 

 
p      ,000**     ,000**     ,000** 

 

Verder mag op basis van de bestaande literatuur een verschil verwacht worden in het gebruik van Park&Bike 

gelet op de verschillende reismotieven (Bos, 2004). Dit komt omdat reizigers voor werk-gerelateerde 

verplaatsingen meer waarde hechten aan zaken als tijd en dat reizigers voor andere reismotieven meer waarde 

hechten aan zaken als kosten en comfort. Echter, in dit onderzoek blijkt tussen het reismotief en het gebruik 

van Park&Bike statistisch geen significante relatie te bestaan (p0,816). Het enige verschil dat opgemerkt kan 

worden is dat respondenten met het reismotief woon-werk en werk-werk vaker aangeven ‘vaak’ voor 

Park&Bike te kiezen dan overige reismotieven (tabel 14). Daarentegen geven respondenten met overige 

motieven vaker aan ‘regelmatig’ voor Park&Bike te kiezen.  

 

Tabel 14: Verschillen tussen het gebruik van Park&Bike gelet op het reismotief (N=135). 

 

 Kiest u voor Park&Bike als sneller en goedkoper 

 Vaak Regelmatig Soms Niet Totaal 

Reismotief 

Woon-werk 36% 18% 14% 32% 100% 

Werk-werk 23% 20% 13% 43% 100% 

Winkelen 16% 30% 14% 40% 100% 

Evenement 19% 37% 15% 30% 100% 

Overig 15% 23% 23% 38% 100% 
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4.3 Effect reistijd en kosten 

 

 

Nu bekend is wat de mogelijke potentie is van Park&Bike, wordt in deze paragraaf het effect van reistijd en 

reiskosten op het mogelijk gebruik van Park&Bike besproken.   

 

 

4.3.1 Waardering reistijd en kosten 

In de literatuur wordt vermeld dat tijd een belangrijkere invloed heeft op het gebruik van Park&Ride/transferia 

dan kosten (o.a. Bos, 2004). Ook in dit onderzoek hebben de respondenten aangegeven vaker de auto te kiezen 

vanwege de factor tijd dan vanwege de factor kosten (tabel 10, paragraaf 4.1). Dit leidt tot de verwachting dat 

tijd systematisch meer invloed heeft op het gebruik van Park&Bike dan kosten. Om hierover een uitspraak te 

kunnen doen is gekeken naar het aantal respondenten dat van mening veranderd op het aangegeven gebruik 

van Park&Bike wanneer er veranderingen zijn binnen de factor tijd en kosten (figuur 22). Over het algemeen 

heeft tijd een grotere invloed op het aangegeven gebruik van Park&Bike dan kosten, al zijn de verschillen 

minimaal. Deze verschillen zijn statistisch niet significant, wel is er een trend waarneembaar (p0,082). 

 

 
Figuur 22: Verschil in het gebruik van Park&Bike bij veranderingen binnen de factor tijd en kosten (N=135). 

 

 

Verder is er getoetst of de veranderingen in het aangegeven gebruik binnen de factor kosten significant 

verschillen gelet op de persoonskenmerken. Hiertussen blijken geen significante verschillen te bestaan, ook 

niet binnen de factor tijd.  

 

Tot slot wordt in de literatuur vermeld dat reizigers extra tijd en extra kosten voor het gebruik van de auto 

minder zwaar laten wegen dan voor het gebruik van Park&Ride (Bos, 2004). Dat wordt in dit onderzoek 

bevestigd. Wanneer het reizen met Park&Bike even snel of even duur is dan het reizen met de auto geven 

meer respondenten aan vaker voor de auto te kiezen. Dit verschil tussen Park&Bike en de auto heeft te maken 

met andere factoren die mede het totale disnut bepalen. Hierop wordt later ingegaan. 
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4.3.2 Effect reistijd 

In paragraaf 4.2 is beschreven dat wanneer Park&Bike sneller is dan de auto, 37% van de respondenten 

aangeeft vaak of regelmatig hiervoor te willen kiezen. Eerder onderzoek naar Bike&Ride wijst uit dat een 

toenemende reistijd met de fiets als natransport, negatief correleert met het gebruik ervan (Krygsman, 2004; 

Keyer et al., 2000). Bij een toenemende fietstijd neemt het discomfort meer toe dan bij een toenemende duur 

van het hoofdtransport, onder andere omdat het natransport met de fiets een lagere reissnelheid heeft meer 

fysieke inspanning kost. Om deze redenen is het natransport met de fiets een zwakkere schakel in een 

multimodale reis (Rietveld, 2000; Krygsman, 2004). Om geen substantieel aantal reizigers te verliezen, mag de 

fietsrit naar de bestemming dus niet te veel tijd kosten. Om te weten te komen hoeveel reistijd reizigers bereid 

zijn te fietsen vanaf Park&Bike, is de respondenten het volgende gevraagd: Hoeveel tijd bent u bereid te fietsen 

wanneer u gebruik maakt van Park&Bike? In totaal geeft 90% van de respondenten aan 15 minuten te willen 

fietsen en maar liefst 51% van de respondenten geeft aan 20 minuten te willen fietsen (tabel 15). In vergelijking 

met eerder onderzoek is dit opvallend. Uit bestaand onderzoek naar Bike&Ride blijkt namelijk dat 80% van de 

reizigers 16 minuten of minder bereid zijn met de fiets te reizen. Verwacht werd dat reizigers voor Park&Bike 

minder reistijd zouden willen afleggen, omdat deze reizigers niet verplicht worden om over te stappen en 

omdat de reistijd met de hoofdvervoerswijze voor Park&Bike over het algemeen lager ligt (paragraaf 2.2.1). 

Voor deze uitkomsten bestaan er twee mogelijke verklaringen. Ten eerste betreft dit onderzoek vragen naar 

hypothetisch keuzegedrag, waarbij het de vraag is of reizigers daadwerkelijk bereid zijn om 15 of 20 minuten te 

fietsen. In de bestaande literatuur is gelet op daadwerkelijk waargenomen gedrag, waarbij de vraag blijft 

bestaan of reizigers niet bereid zouden zijn langer te fietsen wanneer de bestemming verder weg zou zijn 

gelegen. Ten tweede zijn de antwoordcategorieën in dit onderzoek vooraf gedefinieerd, waarbij de 

antwoordcategorie met de minste reistijd een reistijd van maximaal 10 minuten was. Wanneer een 

antwoordcategorie van bijvoorbeeld 5 minuten was toegevoegd, hadden de respondenten de mogelijkheid 

gehad om voor lagere antwoordcategorieën te kiezen.  

De enige relevante correlatie tussen persoonskenmerken en de aangegeven maximale reistijd voor het 

natransport, is dat mannen bereid zijn langer te fietsen dan vrouwen (r0,273, p0,010). Dit komt overeen met 

bestaand onderzoek (Krygsman, 2004). Daarnaast geven oudere mensen aan dat zij minder lang bereid zijn om 

te fietsen dan jongere mensen (r-0,222, p0,036).  

 

Tabel 15: Aantal minuten maximaal bereid te fietsen bij 

gebruik van Park&Bike (N=90). 

 

 
Cumulatief 

Maximaal 10 minuten 100 

Maximaal 15 minuten 90 

Maximaal 20 minuten 51 
Meer dan 20 minuten 17 

   

Wanneer er wordt uitgegaan van een reistijdgrens in het natransport van 15 minuten, dan is het interessant 

om te bezien wat het bereik is van Park&Bike in kilometers. Volgens het CBS (2001) reizen vrouwen gemiddeld 

12 kilometer per uur in binnenstedelijk gebied en mannen gemiddeld 14 kilometer per uur. Uitgaande van de 

gemiddelde reissnelheid van een vrouw betekent dit dat Park&Bike een bereik heeft van 3 kilometer. Wanneer 

de binnenstad van Utrecht bereikt moet kunnen worden in 15 minuten, dan mag een Park&Bike locatie op 

maximaal 3 kilometer fietsafstand zijn gelegen (afbeelding 3). Op de getrokken cirkel is rekening gehouden met 

de directheid gemeten in afstand (de verhouding van de kortste afstand over de weg en de afstand 

hemelsbreed) met een factor 0,8.  
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Afbeelding 3: Bereik van Park&Bike, wanneer de binnenstad als bestemming van de reiziger wordt gezien. De cirkel heeft 
een straal van 2,4 kilometer (factor 0,8 * 3 kilometer).  

 

Uit de literatuur blijkt voorts dat een toenemend reisafstand tussen herkomst en bestemming samengaat met 

een toenemende fietstijd in het natransport (Rietveld, 2000; Krygsman, 2004; Martens, 2004). Dit komt omdat 

de ratio tussen de reistijd met de hoofdvervoerswijze en de reistijd met het natransport kleiner wordt. Het 

ongemak met het natransport met de fiets krijgt daardoor een minder zwaar gewicht (Krygsman, 2004; 

Rietveld, 2001). Tussen de totale reisafstand met de auto en het natransporttijd met de fiets is in dit onderzoek 

echter geen statistisch significant verband gevonden (r-0,096, p0,390). Dit kan te maken hebben met het feit 

dat dit onderzoek is gebaseerd op hypothetisch keuzegedrag en bestaand onderzoek op werkelijk gedrag. De 

respondenten uit dit onderzoek kunnen zich wellicht niet voorstellen wat de voordelen van een langere 

transporttijd met de hoofdvervoerswijze is.  

Het is voor te stellen dat reizigers die dichtbij de bestemming wonen Park&Bike niet zullen gebruiken. Immers, 

reizigers kunnen in dat geval direct vanuit de bestemming met de fiets reizen. Tussen de totale reisafstand en 

het aangegeven gebruik van Park&Bike is een statistisch significant verband gevonden (r0,201, p0,025). Nader 
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bekeken blijkt dat binnen de afstandscategorie 0 tot 10 kilometer Park&Bike duidelijk minder vaak gebruikt 

wordt dan in overige afstandscategorieën (tabel 16).  

 

Tabel 16: Relatie tussen de afstand tussen herkomst en bestemming en het gebruik van Park&Bike (N=135). 
 

Afstand (km) Vaak Regelmatig Soms Niet 
Totaal aantal 
respondenten 

0 - <10 1 1 2 12 16 

10 - <20 5 9 5 8 27 

20 - <30 3 2 1 3 9 

30 - <40 3 2 1 4 10 

40 - <50 4 3 3 3 13 

50 - <60 2 2 2 3 9 

60 - <70 2 6 2 3 13 

70 - <80 2 1 2 2 7 

80 - <90 1 0 1 1 3 

90 - <100 0 3 1 1 5 

>100 4 2 0 4 10 

 

 

4.3.3 Effect reiskosten 

In paragraaf 4.2 is beschreven dat wanneer Park&Bike goedkoper is dan de auto, 24% van de respondenten 

aangeeft Park&Bike regelmatig of vaak te willen gebruiken. Of Park&Bike daadwerkelijk goedkoper is, hangt af 

van de kosten voor het gebruik van Park&Bike en de kosten voor het gebruik van de auto. Voor wat betreft de 

kosten voor het gebruik van Park&Bike is aan de respondenten het volgende gevraagd: Hoeveel euro zou u aan 

één leenfiets willen uitgeven als u gratis op Park&Bike mag parkeren? In totaal geeft 74% van de respondenten 

aan 5 euro te willen uitgeven, 83% van de respondenten geeft aan 3 euro te willen betalen (tabel 17). 

Momenteel wordt er 3 euro voor het gebruik van de OV-fiets gerekend.  

 

Tabel 17: Bedrag dat respondenten bereid zijn te betalen voor één leenfiets, wanneer zij gratis op Park&Bike mogen 
parkeren (N=90). 
 

Bedrag (€) Cumulatief (%) 

Gratis 100 

1 98 

2 95 

3 83 

4 77 

5 74 

6 33 

7 32 

8 31 

9 30 

10 30 

Maakt niets uit, reiskosten worden vergoed 14 

 

Het bedrag dat de respondenten aangeven bereid te zijn te betalen, is mede afhankelijk van de kosten die 

gemaakt worden met de auto. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat verwacht mag worden dat het 

gebruik van Park&Bike lager ligt wanneer Park&Bike duurder is dan het doorrijden met de auto naar de 

bestemming. In dat geval geeft 2% van de respondenten aan Park&Bike regelmatig in overweging te nemen. In 

dit onderzoek hebben 24% van de respondenten tussen de 0 en 5 euro betaald voor het autoparkeren in de 

binnenstad van Utrecht, per reiziger, voor de huidige reis (tabel 18). Het zal niet eenvoudig zijn om voor deze 

groep reizigers Park&Bike goedkoper aan te bieden dan de auto. In andere steden zal dit nog moeilijker zijn, 
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omdat het parkeertarief in de binnenstad van Utrecht over het algemeen hoger zal liggen dan in andere 

steden. 

 

Tabel 18: Parkeerkosten van de respondenten, gecorrigeerd naar aantal medereizigers, in percentages (per reiziger, 
N=90). 

 

Bedrag € Procentueel 

0 tot 5 24 

5 tot 10 38 

10 tot 15 30 

15 tot 20 0 

20 tot 25 3 

>25 4 

 

 

 

4.4 Effect comfort, betrouwbaarheid, veiligheid, informatie en omgeving 

 

Reizigers die kiezen voor Park&Bike baseren die keuze niet alleen op basis van de factoren reistijd en kosten. 

Zoals in het theoretisch model is uitgelegd, baseren de reizigers deze keuze ook op andere motieven die 

kunnen worden samengevat in de factoren comfort, betrouwbaarheid, veiligheid, informatie en omgeving. Om 

meer inzicht te krijgen in deze factoren, is aan reizigers het volgende gevraagd: Naast kosten en tijd, zijn er 

andere redenen dat u voor Park&Bike kiest in plaats van de auto? De reizigers konden op verschillende 

genoemde aspecten met ja of nee antwoorden. Hoewel dit door het gekozen antwoordcategorie een zwart-wit 

oplevert, geeft dit wel aan wat de achterliggende gedachten zijn van automobilisten om te kiezen voor 

Park&Bike of de auto. In werkelijkheid ligt dit genuanceerder.  

Ten eerste vindt in totaal 59% van de respondenten het vermijden van files een reden om voor Park&Bike te 

kiezen (tabel 19), hetgeen overeenkomt met bestaande literatuur (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

2006). Ten tweede vindt bijna de helft van de respondenten het fietsen in de buitenlucht, de zoektijd naar een 

parkeerplaats en het milieu redenen om voor Park&Bike te kiezen. Het aantal respondenten dat aangeeft 

fietsen in de buitenlucht en de zoektijd naar parkeerplaats een reden te vinden om voor Park&Bike te kiezen, 

komt overeen met bestaande literatuur over fiets versus auto (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006), 

maar er zijn minder respondenten die aangeven het milieu een reden te vinden om voor Park&Bike te kiezen in 

plaats van de auto. Dit mag ook verwacht worden, aangezien de respondenten het overgrote deel van de reis 

reeds met de auto hebben afgelegd en er dus slechts voor een beperkt aantal autokilometers aan uitlaatgassen 

kan worden bespaard. Ten derde vindt 38% van de respondenten de onbetrouwbare reistijd met de auto een 

reden om voor Park&Bike te kiezen en 26% van de respondenten de factor conditie. Dit laatste is opvallend 

omdat in eerder onderzoek maar liefst 77% van de reizigers gezondheidsaspecten een (zeer) belangrijke reden 

vindt om de volledige reis met de fiets af te leggen in plaats van met de auto (Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, 2006). Het lagere percentage dat gevonden wordt in deze studie, kan komen omdat deze reizigers 

reeds voor de auto hebben gekozen en omdat bij incidenteel gebruik van Park&Bike het positieve effect op de 

conditie zal meevallen. Tot slot vindt 18% van de respondenten minder wandeltijd een reden om voor 

Park&Bike te kiezen. Dit relatief lage aantal kan te maken hebben met het feit dat de parkeergarage Springweg 

direct aangesloten is op het winkelcentrum en dat het Jaarbeursplein direct gelegen is bij het Beatrixtheater en 

werkgelegenheidsgebieden.  
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Tabel 19: Andere redenen naast tijd en kosten waarom reizigers voor Park&Bike kiezen in plaats van de auto, in 
percentages (N=90). 
 

 
Ja, een reden (%) Nee, geen reden (%) 

Vermijden van files 59 41 

Fietsen in buitenlucht 46 54 

Milieu 44 56 

Zoektijd naar parkeerplaats  43 57 

Onbetrouwbare reistijd auto 38 62 

Conditie 26 74 

Minder wandeltijd 18 82 

 

Slechts één van de bovengenoemde factoren vertoont een statistisch significante relatie met het gebruik van 

Park&Bike. Wanneer reizigers aangeven dat conditie een reden is om voor Park&Bike te kiezen, geven deze 

respondenten ook aan vaker voor Park&Bike te kiezen (r0,240, p0,023). Zoals eerder beschreven is dit te 

verwachten, omdat het effect van een betere conditie sterker is wanneer vaker met de fiets wordt gereisd. 

Verder is over de relatie tussen de persoonskenmerken en bovenstaande resultaten het volgende te 

vermelden: reizigers die frequenter dezelfde reis afleggen geven vaker aan conditie een reden te vinden om 

voor Park&Bike te kiezen (r0,300, p0,004); mannen geven vaker aan het milieuaspect een reden te vinden om 

voor Park&Bike te kiezen dan vrouwen (r0,255, p0,015); en tot slot geven respondenten met medereizigers 

vaker aan de zoektijd naar parkeerplaats een reden te vinden om voor Park&Bike te kiezen (r0,256, p0,015).  

 

Er bestaat een reeks aan factoren waarom reizigers voor Park&Bike kiezen, maar er bestaat ook een reeks aan 

factoren waarom reizigers voor de auto kiezen. Om dit laatste beter in kaart te brengen, is aan de 

respondenten het volgende gevraagd: Naast kosten en tijd, zijn er andere redenen dat u voor de auto kiest in 

plaats van Park&Bike? Uit de resultaten blijkt ten eerste duidelijk dat het gemak en de slechte 

weersomstandigheden de belangrijkste redenen zijn om voor de auto te kiezen (tabel 20). Wat betreft het 

gemak staat in de literatuur beschreven dat 58% van de respondenten comfort een (zeer) belangrijke reden 

vindt om voor de auto te kiezen in plaats van voor de fiets (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006). Het is 

niet verwonderlijk dat in dit onderzoek het gemak door meer respondenten als reden wordt aangegeven, 

omdat op overstappunten wordt ingeleverd op zaken als comfort en omdat het natransport met de fiets een 

fysieke inspanning kost en andere ongemakken met zich mee kan brengen. Het percentage reizigers dat 

aangeeft dat slechte weersomstandigheden de keuze beïnvloeden, komt daarentegen wel overeen met de 

bestaande literatuur (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006). De resultaten kunnen echter wel in een 

ander perspectief geplaatst worden. In totaal valt er in Nederland namelijk zo’n 8% van de tijd regen of sneeuw 

(KNMI, 2011). De systematische invloed van weersomstandigheden op het gebruik van Park&Bike hoeft 

daarom niet al te groot te zijn. Ten tweede geeft een derde van de respondenten aan dat de factoren donker 

en bagage invloed hebben op de keuze tussen de auto en Park&Bike. Het fietsen tijdens het donker levert een 

onveilig gevoel op, bij bagage gaat het erom dat de meegebrachte bagage van de respondenten op de fiets 

moeilijk te vervoeren is. Hierbij is het opvallend dat er geen relatie bestaat tussen het aangegeven gebruik van 

Park&Bike en de meegenomen hoeveelheid bagage (r-0,035, p0,686). Ten derde geeft 19% van de 

respondenten met medereizigers aan dat het aantal medereizigers invloed heeft op de keuze voor de auto. Dit 

is een opvallend laag aantal aangezien respondenten de hoge parkeerkosten op de bestemming kunnen delen 

en omdat er geen overleg hoeft plaats te vinden. Ten vierde is het opvallend dat uit dit onderzoek blijkt dat het 

vermoeid of bezweet raken slechts een beperkte invloed heeft op de keuze, terwijl eerder onderzoek 

uitgevoerd door Rietveld et al. (2004) lieten zien dat de fysieke inspanning een zeer belangrijke factor is in de 

keuze van reizigers voor de auto in plaats van de fiets. Tot slot nemen bijna alle respondenten het aspect 
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veiligheid niet mee in de keuze. Dit impliceert dat reizigers ervan uitgaan dat het fietsen in Utrecht veilig is. 

Hierbij is er geen onderscheid gemaakt in sociale en verkeerstechnische veiligheid.  

 

Tabel 20: Andere redenen naast tijd en kosten waarom reizigers voor de auto kiezen in plaats van Park&Bike (N=90). 
 

 Ja, een reden Nee, geen reden 

Gemak 90 10 
Slechte weersomstandigheden 82 18 
Bagage 37 63 
Donker 33 67 
Medereiziger 19 81 
Vermoeid of bezweet raken 14 86 
Onbekendheid fietsroute 13 87 
Onveilig met fiets te reizen 5 95 
Lichamelijke beperking 5 95 

 

Respondenten die aangeven vaker met Park&Bike te willen reizen, geven aan het aspect gemak minder 

belangrijk te vinden (r-0,338, p0,000). Verder wordt het gemak ook minder belangrijk gevonden door 

respondenten die bekend zijn met het gebruik van Park&Ride/transferia (r-0,215, p0,012). Dit zou kunnen 

betekenen dat het ongemak van overstappen in werkelijkheid minder groot is dan de perceptie die 

respondenten die hiermee onbekend zijn momenteel hebben, of dat Park&Ride gebruikers gemak minder 

belangrijk vinden. Verder is het opvallend dat reizigers die een medereiziger hebben vaker voor Park&Bike 

kiezen (r0,200, p0,020) en tot slot zijn vrouwen duidelijk gevoeliger voor het aspect donker dan mannen (r -

0,382, p0,000). 

 
Aan reizigers is verder specifiek gevraagd naar het belang dat zij hechten aan de kwaliteit van een leenfiets en 

de informatievoorziening. Dit kan van belang zijn voor een succesvolle inrichting van Park&Bike. Het volgende 

is aan de respondenten gevraagd: hebben de volgende eigenschappen invloed op de keuze voor Park&Bike in 

plaats van de auto? In totaal geeft 58% van de respondenten aan dat het reserveren van een leenfiets invloed 

heeft op de keuze (tabel 21). Over het algemeen willen reizigers de zekerheid hebben dat een leenfiets 

beschikbaar is. Dit kan gerealiseerd worden door het voldoende aanbieden van fietsen ofwel door de 

mogelijkheid te bieden om deze te reserveren. Door het stellen van deze vraag kan de suggestie zijn gewekt dat 

het reserveren van een fiets een voorwaarde is om Park&Bike te gebruiken. Of de respondenten daadwerkelijk 

een leenfiets willen reserveren blijft daarmee onduidelijk. Ten tweede geeft ongeveer een derde van de 

respondenten aan dat een stadsplattegrond en informatie over de reistijd onderweg via digitale borden, 

invloed heeft op de keuze voor Park&Bike. Deze respondenten hebben behoefte aan een vorm van 

informatievoorziening die ertoe kan leiden dat zij eenvoudig de eindbestemming vinden en dat zij weten hoe 

veel tijd het kost om met Park&Bike te reizen. Ten derde is het opvallend dat meer respondenten aangeven te 

willen kiezen voor een fiets met handremmen en versnellingen dan voor een elektrische fiets. Een verklaring 

van deze uitkomst zou kunnen zijn dat respondenten de elektrische fiets associëren met ouderen of met 

mensen niet in fysieke staat zijn te kunnen fietsen (TNO 2008). Verwacht wordt dat wanneer de elektrische 

fiets in Nederland volwaardig is ingeburgerd, de uitkomsten anders zullen uitvallen.  
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Tabel 21: invloed van eigenschappen op het gebruik van Park&Bike (N=90). 

 

 Ja, heeft invloed Nee, heeft geen invloed 

Mogelijkheid reserveren fiets 57 43 

Stadsplattegrond 38 62 

Reistijd, via digitale borden 33 67 

Fiets heeft handremmen en versnellingen 23 77 

Persoonlijke uitgifte 16 84 

Elektrische fiets 15 85 

Reiskosten, via digitale borden 10 90 

 

Wanneer de reisafstand tussen herkomst en bestemming groter is, geven de respondenten vaker aan behoefte 

te hebben aan een stadsplattegrond (r0,3450, p0,000) en reistijdinformatie onderweg via digitale borden (r 

0,215, p0,051). Tot slot vinden respondenten die vaker aangeven voor Park&Ride/transferia te reizen, 

reistijdinformatie mogelijk belangrijker (r0,251, p0,018 reiskosten). Dit kan betekenen dat wanneer reizigers 

meer ervaring hebben met het gebruik van multimodaal vervoer, zij de toegevoegde waarde van een dergelijk 

systeem groter vinden, en dat om deze reden het belang dat hieraan door de werkelijke gebruikers wordt 

gehecht, groter is dan in dit onderzoek is aangegeven.  
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Hoofdstuk 5. Conclusies, reflectie en aanbevelingen 
 

 

Gemeenten en stadsregio’s hebben de ambitie om Park&Bike voorzieningen te realiseren. Deze ambitie komt 

naar voren in de beleidsvisies die door bijvoorbeeld de gemeente Utrecht, gemeente Amsterdam en stadsregio 

Eindhoven zijn opgesteld. De potentie van Park&Bike kon echter nog niet empirisch worden onderbouwd en 

het inzicht in de opzet en locatiekeuze van Park&Bike was beperkt. In deze verkennende studie is hierin meer 

inzicht verkregen door het keuzegedrag van reizigers ten aanzien van Park&Bike te onderzoeken. Om het 

keuzegedrag van reizigers te begrijpen, is een gelimiteerd aantal factoren onderzocht met behulp van de 

survey strategie, met de micro-economische nutstheorie als achterliggend raamwerk.  

 

In dit hoofdstuk worden eerst de conclusies en kritische reflectie van dit onderzoek besproken. Met de 

conclusies en de kritische reflectie in gedachten worden vervolgens aanbevelingen gegeven voor beleid en 

vervolgonderzoek ten aanzien van Park&Bike.  

 

 

5.1 Conclusies 

 

In deze conclusie zal antwoord worden gegeven op de centrale vraag van dit onderzoek. Deze luidt: In hoeverre 

beïnvloeden verschillende factoren de keuze van automobilisten voor Park&Bike? Het antwoord op de centrale 

vraag van dit onderzoek is verkregen door meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het gebruik van Park&Bike 

en de variabelen tijd, kosten, comfort, veiligheid, betrouwbaarheid, informatie, omgeving en 

persoonskenmerken.  

 

Wanneer Park&Bike ‘goedkoper’ is dan de auto geeft 24% van de respondenten aan Park&Bike regelmatig of 

vaak te zullen gebruiken (figuur 23). Bij ‘sneller’ bedraagt dit 37%. Wanneer Park&Bike ’duurder’ of ‘langzamer’ 

is dan de auto neemt het verwachte gebruik significant af tot 2% respectievelijk 6% van de respondenten. 

Wanneer Park&Bike ‘sneller en goedkoper’ is geeft bijna de helft van de respondenten aan Park&Bike vaak of 

regelmatig te willen gebruiken. Tot slot geeft 35% van de respondenten aan Park&Bike niet te zullen gebruiken, 

ook niet wanneer het goedkoper en sneller is, en daarbij de parkeerkosten met 1,5 tot 2 keer worden 

verhoogd.  

Het aangegeven hoge gebruik van Park&Bike is opvallend aan deze onderzoeksresultaten. Het gebruik zou in de 

praktijk wel eens veel lager kunnen liggen, omdat in de werkelijkheid respondenten minder rationeel zullen 

handelen dan ze in de vragenlijst hebben aangegeven. In dit onderzoek is aan reizigers belangrijke informatie 

gegeven om het disnut van verschillende vormen van mobiliteit te bepalen en is er vanuit gegaan dat reizigers 

de keuze tussen Park&Bike en de auto iedere reis opnieuw overwegen. Het is de vraag in welke mate reizigers 

in de werkelijkheid het disnut juist kunnen inschatten en in hoeverre zij de keuze voor een bepaalde 

vervoersmodaliteit voor iedere reis heroverwegen. Ten tweede is het in deze studie voor de respondenten 

onbekend hoeveel sneller en/of goedkoper Park&Bike voor hen zal zijn ten opzichte van de auto, dit is 

overgelaten aan de perceptie van de respondenten. Ten derde is de invloed van comfort op het aangegeven 

gebruik van Park&Bike niet opgenomen in de vragenlijst. De literatuur en het feit dat bij een gelijke reisduur en 

kosten meer respondenten voor de auto kiezen dan voor Park&Bike, bevestigen het belang van de factor 

comfort. Ook de invloed van comfort is in deze studie overgelaten aan de perceptie van de respondenten. Ten 

vierde betreft het in deze studie enkel een vergelijking tussen Park&Bike en de auto, terwijl de respondenten in 

werkelijkheid meerdere alternatieven voor handen hebben. De resultaten van deze studie laten zien dat 
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Park&Bike inderdaad behoorlijke concurrentie heeft van de auto, maar daarnaast ook van Park&Ride/transferia 

en het gebruik van het OV voor de volledige reis. Tot slot hebben onderzoeken met behulp van een enquête 

altijd te maken met strategische of sociaal wenselijke antwoorden, hetgeen de resultaten in dit onderzoek kan 

beïnvloeden. 

 

 
Figuur 23: Aangegeven gebruik van Park&Bike (N=135). 

 

Naast het mogelijk gebruik van Park&Bike, kan uit de resultaten van dit onderzoek het volgende geconcludeerd 

worden:  

 In dit onderzoek is er een trend waarneembaar dat tijd meer invloed heeft op het gebruik van 

Park&Bike dan kosten. Dit komt grotendeels overeen met de bestaande literatuur, aangezien door Bos 

(2004) een significant verschil werd gevonden tussen de invloed van tijd en kosten op het gebruik van 

Park&Ride.  

 De respondenten waarderen extra tijd en extra kosten voor het gebruik van Park&Bike zwaarder dan 

voor het gebruik van de auto. Dit is in overeenstemming met bestaande literatuur over 

Park&Ride/transferia (Bos, 2004). 

 In totaal geeft 90% van de reizigers aan 15 minuten te willen fietsen vanaf een Park&Bike locatie. Bij 

een langere natransporttijd is dit een beduidend minder groot percentage. Op basis van de bestaande 

literatuur werd verwacht dat reizigers minder lang bereid zouden zijn te fietsen (Keyer et al., 2000; 

Krygsman, 2004; Martens, 2004).  

 Er is geen relatie gevonden tussen de reisafstand met de auto en de aangegeven maximale reistijd met 

de fiets vanaf een Park&Bike locatie, hoewel op basis van de literatuur werd verwacht dat een 

toenemende reisafstand in het hoofdtransport samen zou gaan met de acceptatie van een 

toenemende reistijd in het natransport (Krygsman, 2004; Rietveld, 2000; Martens, 2004).  

 Wanneer de reisafstand tussen herkomst en bestemming kleiner is dan 10 kilometer, is het aantal 

respondenten dat aangeeft gebruik te zullen maken van Park&Bike beduidend minder. Dit is niet 

verwonderlijk aangezien deze respondenten direct vanuit herkomst met de fiets naar de bestemming 

kunnen reizen.  

 In totaal geeft 83% van de respondenten aan 3 euro voor een leenfiets te willen betalen wanneer er 

gratis geparkeerd mag worden op Park&Bike. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de tariefstelling voor 

parkeren op de bestemming en de verblijfsduur.  
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Tot slot kan geconcludeerd worden dat persoonskenmerken over het algemeen een beperkte invloed hebben 

op het aangegeven gebruik van Park&Bike. Dit komt overeen met de resultaten van eerder onderzoek naar 

Park&Ride/transferia (Bos, 2004; Muconsult, 2000). Wat wel van belang is, is dat respondenten die aangeven 

vaker voor Park&Ride/transferia te reizen, ook aangeven vaker voor Park&Bike te zullen kiezen (r0,494, 

p0,000). Naast distributieve effecten (overstap van Park&Ride naar Park&Bike) zullen er dus ook generatieve 

effecten (overstap van auto naar Park&Bike) plaatsvinden. Hierdoor kan Park&Bike zeker een toegevoegde 

waarde hebben om het toegenomen autoverkeer in binnenstedelijk gebied te beperken, maar zal dit resultaat 

beperkter zijn wanneer Park&Bike wordt aangeboden op een Park&Ride/transferia locatie. Tot slot geven 

respondenten die bekend zijn met het gebruik van Park&Ride/transferia significant minder vaak aan het gemak 

een reden te vinden om voor de auto te kiezen dan respondenten die hier niet bekend mee zijn. Dit kan 

betekenen dat de perceptie van reizigers met betrekking tot het ongemak een mogelijke rol speelt in de keuze 

tussen Park&Bike en de auto.  

 

 

5.2 Kritische reflectie 

 

Met dit verkennende onderzoek is meer inzicht verkregen in de mogelijke potentie van het gebruik van 

Park&Bike en de factoren die invloed hebben op het gebruik van Park&Bike. Hierdoor hebben gemeenten en 

stadsregio’s meer handvaten bij de realisering van een Park&Bike locatie. Voordat wordt ingegaan op 

aanbevelingen voor beleid en vervolgonderzoek, is het belangrijk ook aandacht te besteden aan de limitaties 

van dit onderzoek. De limitaties worden in deze paragraaf besproken.  

Ten eerste is dit een beschrijvend onderzoek. Om het gebruik van Park&Bike in al zijn complexiteit te leren 

begrijpen, zou een verklarend onderzoek beter zijn. Het daadwerkelijke disnut dat reizigers ontlenen aan het 

gebruik van Park&Bike of de auto is in dit onderzoek niet berekend. Het is bijvoorbeeld onbekend hoeveel 

goedkoper of sneller Park&Bike zou moeten zijn om reizigers hiervoor te laten kiezen. Hiervoor is bewust 

gekozen omdat dit een eerste verkennende studie is naar de motieven van reizigers die het gebruik van 

Park&Bike of de auto bepalen, en omdat er uitgebreide statistische vaardigheden nodig zijn om de nutsfuncties 

te berekenen.  

Een tweede limitatie is de generaliseerbaarheid van dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om de 

potentie van Park&Bike te bepalen, waardoor gemeenten in Nederland kunnen inschatten of het beleid dat 

momenteel gevoerd wordt ten aanzien van Park&Bike gerechtvaardigd is of verder ontwikkeld moet worden. 

Hiervoor is het belangrijk dat de resultaten in dit onderzoek generaliseerbaar zijn. De generaliseerbaarheid is 

tot op zekere hoogte beperkt doordat in totaal slechts 135 respondenten zijn geënquêteerd in enkel de stad 

Utrecht. Bovendien is het niet bekend of de respondenten een adequate afspiegeling zijn van de totale 

populatie.  Hoewel het aantal respondenten in lijn ligt met het verkennende karakter van deze studie, worden 

er idealiter honderden tot duizenden reizigers ondervraagd in verschillende steden omdat daarmee de 

betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten worden vergroot. Echter, eerder onderzoek naar 

het gebruik van Park&Ride/transferia in Nijmegen liet zien dat deze resultaten minimaal verschilden met die in 

heel Nederland (Bos, 2004). Dit pleit voor een goede generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten van 

ook deze huidige studie. 

Een derde limitering van deze onderzoeksresultaten is het feit dat 69% van de respondenten hoog is opgeleid 

(HBO/WO). Wanneer in een specifieke stad met name laagopgeleiden automobilisten de auto parkeren in de 

binnenstad, kunnen de onderzoeksresultaten niet zonder meer gegeneraliseerd worden. Verwacht wordt dat 

laagopgeleiden een andere houding hebben tegenover het gebruik van Park&Bike, een verwachting die in dit 

onderzoek onvoldoende getoetst kon worden door de beperkte heterogeniteit van de respondenten.  
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Ten vierde zijn de inzichten in de factoren comfort, veiligheid, betrouwbaarheid, omgeving en informatie 

beperkt.  Dit is in het beginsel ook van een gelimiteerd belang omdat het doel van dit onderzoek betreft naar 

een verkenning van de meest relevante factoren. De oorzaak in de beperkte inzichten ligt hem deels in het feit 

dat factoren zijn ondervraagd waar het beleid beperkt vat op heeft. De uitkomst van deze onderzochte 

factoren hebben daarmee een zeer beperkte toegevoegde waarde voor de opzet van Park&Bike voorzieningen. 

Wanneer deze factoren niet waren meegenomen, was de vragenlijst korter geweest en was het bijvoorbeeld 

mogelijk geweest de antwoordcategorieën in de vragenlijst uit te breiden.  

Tot slot hebben onderzoeken die worden uitgevoerd met behulp van een enquête altijd te maken met 

respondenten die strategische of sociale antwoorden geven. Om dit tot een minimum te beperken, zijn de 

enquêtes door de onderzoeker zelf afgenomen. Hierbij is gepoogd te benadrukken dat het een onafhankelijk 

onderzoek betrof. Ook zal er in de werkelijkheid een verschil bestaan tussen wat reizigers aangeven te willen 

doen en wat reizigers daadwerkelijk doen, ongeacht of reizigers sociaal wenselijke of strategische antwoorden 

geven. Om deze tekortkomingen volledig te kunnen omzeilen, is een onderzoek naar werkelijk waargenomen 

gedrag noodzakelijk. Dit is echter pas mogelijk wanneer er voldoende Park&Bike locaties operationeel zijn en 

voldoende gebruikt worden, hetgeen momenteel niet het geval is.  

 

 

5.3 Aanbevelingen voor beleid 

 

De uitkomsten van dit onderzoek worden in deze paragraaf vertaald naar aanbevelingen voor gemeenten en 

stadsregio’s die een Park&Bike locatie willen realiseren. Hierbij is het goed om te beseffen dat dit onderzoek 

vanuit de reiziger is uitgevoerd. De mening van de reiziger is zeer belangrijk voor het bepalen van het uit te 

voeren beleid wat betreft Park&Bike. Vergelijkbaar met de aanbevelingen die voor Park&Ride/transferia 

worden gedaan (Bos 2004), zal eerst naar de wensen van de reiziger gekeken moeten worden, waarna kan 

worden bekeken of dit past binnen het uit te voeren beleid.  

 

De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat bijna 50% van de respondenten heeft aangegeven Park&Bike 

vaak of regelmatig te willen gebruiken indien Park&Bike sneller en goedkoper is dan de auto. Hoewel wordt 

verwacht dat in de praktijk deze uitkomsten wel eens veel lager kunnen uitvallen, geven deze resultaten aan 

dat Park&Bike zeker potentie heeft. Bij de realisering van een Park&Bike locatie wordt geadviseerd met 

onderstaande rekening te houden: 

Een Park&Bike locatie zou als kansrijk gedefinieerd kunnen worden wanneer het reizen via deze locatie op zijn 

minst even duur en even snel is als het gebruik dan de auto. Wanneer Park&Bike duurder of langzamer wordt, 

daalt het mogelijk gebruik significant. Over het algemeen mag verwacht worden dat de snelheid met de auto 

buiten de spits hoger is dan tijdens de spits. In de spits zal reizen met gebruik van Park&Bike hierdoor sneller 

kunnen zijn dan reizen met de auto, het gebruik van Park&Bike buiten de spits kan echter tegenvallen. Of 

Park&Bike goedkoper is, is afhankelijk van de tariefstelling voor parkeren op de bestemming, de verblijfsduur 

en de tariefstelling voor het gebruik van Park&Bike. 

Om Park&Bike goedkoper en/of sneller aan te bieden dan de auto, zijn pull en push maatregelen wellicht 

noodzakelijk. Bij push maatregelen wordt het gebruik van de auto ontmoedigd en met pull maatregelen wordt 

het gebruik van Park&Bike aantrekkelijker gemaakt. Push maatregelen omvatten het terugdringen van de 

gemiddelde reissnelheid met de auto, verhoging van het parkeertarief en het beperken van het aantal 

parkeerplaatsen. Bij pull maatregelen kan gedacht worden aan de verbetering van de reissnelheid met de fiets 

door te investeren in de ontwikkeling van het fietsnetwerk. Een beperking van het aantal stopmomenten en 

het aanbieden van een zo direct mogelijke fietsroute is hierbij gewenst. Wellicht kunnen gemeenten met 



  

64 
 

Park&Bike inspelen op aanstaande ontwikkelingen in het fietsnetwerk of op de nog te ontwikkelen 

fietssnelwegen waarin het Nederlandse Rijk de komende jaren 100 miljoen euro wil investeren 

(Fietssnelwegen, 2011). Deze fietssnelwegen moeten dan wel stadskernen met elkaar verbinden en niet enkel 

tussen steden zijn gelegen. Daarnaast kan de fietssnelheid worden verbeterd door het aanbieden van 

elektrische fietsen. Hoewel verwacht wordt dat de elektrische fiets een beperkte invloed uitoefent op de keuze 

van reizigers tussen Park&Bike en de auto, levert de elektrische fiets wel een bijdrage aan het verbeteren van 

de gemiddelde reissnelheid. Volgens TNO (2008) verbetert de reissnelheid met de elektrische fiets ten opzichte 

van de standaard fiets met een factor 1,5.  

Een belangrijke uitkomst in dit onderzoek is dat 90% van de respondenten heeft aangegeven een reistijd van 15 

minuten acceptabel te vinden. Wanneer wordt uitgegaan van een gemiddelde fietssnelheid van 12 kilometer 

per uur van een vrouw in stedelijk gebied (CBS, 2001) heeft Park&Bike daarmee een actieradius van 3 

kilometer. De kans op een succesvolle Park&Bike locatie is het grootst wanneer binnen deze 3 kilometer veel 

activiteiten met de fiets bereikt kunnen worden, zoals werkplaatsen, winkelgebieden en 

uitgaansgelegenheden. Daarmee is de potentie om grote groepen reizigers af te vangen groter, hetgeen 

belangrijk is voor een gunstigere exploitatie van Park&Bike. Verder is 3 kilometer van het stadscentrum vanuit 

het beleid gezien een gunstige afstand, omdat over het algemeen grote uitvalswegen bereikt kunnen worden 

en daarmee een locatie gekozen kan worden die voor grote groepen reizigers logisch is gelegen tussen de 

herkomst en bestemming, waarbij de omrijtijden vanaf de oorspronkelijke route naar Park&Bike minimaal 

worden gehouden. 

Een belangrijke observatie is dat wanneer de afstand tussen herkomst en bestemming kleiner is dan 10 

kilometer, het gebruik van Park&Bike beduidend minder zal zijn. Dit betekent dat in die steden waar het 

overgrote deel van de autoreizigers afkomstig is van een locatie gelegen binnen deze afstand van 10 kilometer, 

de baten van Park&Bike zullen tegenvallen. Aan gemeenten en stadsregio’s wordt daarom geadviseerd een 

analyse uit te voeren die inzichtelijk maakt waar de herkomsten van automobilisten die parkeren in 

binnenstedelijk gebied zijn gelegen.  

Aan gemeenten en stadsregio’s wordt verder geadviseerd om de mogelijkheid te onderzoeken om Park&Bike 

op Park&Ride/transferia aan te bieden. Dit is vanuit het beleidsperspectief interessant omdat hiermee de 

investeringskosten worden beperkt. Het is ook voor de reiziger interessant omdat hiermee de keuzevrijheid 

wordt vergroot. Tijdens slechte weersomstandigheden hebben reiziger bijvoorbeeld de mogelijkheid om het 

natransport met het OV af te leggen. De fiets biedt op korte afstanden echter ook vele voordelen ten opzichte 

van het OV. Gebruikers van het OV hebben te maken met wachttijden vanwege beperkte frequentie en 

onbetrouwbaarheid van het aansluitend OV. Tevens is de flexibiliteit met het OV beperkt, omdat het OV de 

reizigers veelal niet op de precieze eindbestemming brengt. Voor Park&Bike zijn de flexibiliteit en 

betrouwbaarheid groter omdat de fiets continu beschikbaar is en omdat de fiets de reiziger altijd op de 

precieze eindbestemming kan brengen (Van der Vrugt et al., 2006).  

Een groot voordeel van Park&Bike ten opzichte van Park&Ride/transferia is dat dit al vanaf enkele fietsen en 

fietsenstallingen op bestaande (publieke) parkeerplaatsen kan worden aangeboden. Schaaleffecten zijn dus 

voor Park&Bike locaties niet noodzakelijk. Voor Park&Ride/transferia zijn schaaleffecten juist wel noodzakelijk 

wanneer nieuw OV moet worden aangelegd om een dergelijk locatie te laten functioneren. Grote groepen 

automobilisten zullen het nieuwe OV namelijk moeten vullen. De investeringskosten zullen daarmee over het 

algemeen lager liggen voor Park&Bike dan voor Park&Ride/transferia. 

Tot slot kan het gebruik van Park&Bike worden bevorderd door de negatieve perceptie van reizigers met 

betrekking tot het ongemak te verminderen. Het beleid zal hier nadrukkelijk op moeten inspelen. Hierbij  is het 

belangrijk dat reizigers informatie krijgen dat het reizen met Park&Bike gemakkelijk kan zijn. Dit kan 

bijvoorbeeld gecommuniceerd worden door middel van reclamecampagnes.  
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5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

In dit hoofdstuk zijn reeds de resultaten van dit onderzoek, de kritische reflectie en aanbevelingen voor beleid 

besproken. Nu worden in deze paragraaf aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek, waarmee de kennis 

over Park&Bike vanuit de reiziger en vanuit het beleid verbeterd kan worden.  

 

Nu in dit onderzoek de potentie van Park&Bike is aangetoond, wordt ten eerste aanbevolen om de nutsfuncties 

voor het gebruik van Park&Bike te bepalen zoals bijvoorbeeld in eerder onderzoek naar Park&Ride is gebeurd 

(Bos, 2004). Wanneer de nutsfuncties bekend zijn, kan de voorkeur van reizigers voor een bepaalde 

vervoerswijze worden afgelezen en kan het belang van iedere factor worden geschat. Met de Stated 

Preference (SP) of Revealed Preference (RP) methodieken kunnen dergelijke nutsfuncties worden opgesteld 

(Louviere et al., 2000). Met de SP methoden worden aan reizigers hypothetische keuzealternatieven 

voorgelegd en bij de RP methode wordt het daadwerkelijke gedrag van reizigers waargenomen. Aangezien 

door middel van dit huidige onderzoek is aangetoond dat Park&Bike potentie heeft, mag worden verwacht dat 

een dergelijk onderzoek een duidelijke meerwaarde kan opleveren voor gemeenten en stadsregio’s die 

Park&Bike willen realiseren.  

Ten tweede is een onderzoek naar Park&Bike vanuit het beleidsperspectief gewenst. Hierbij is het belangrijk 

om beter te begrijpen op welke manier de exploitatie en realisatie van Park&Bike het beste vormgegeven kan 

worden. Eerder onderzoek vormt hierbij een goed uitgangspunt (van der Vrugt et al., 2006; van der Vrugt., 

2006).  

Ten derde zijn in deze studie het gewoontegedrag en sociale invloeden niet meegenomen, terwijl dit ook 

invloed heeft op de keuze van reizigers tussen Park&Bike en de auto. Daarom wordt aanbevolen om een 

onderzoek te verrichten naar Park&Bike vanuit een andere theorie dan de micro-economische nutstheorie. 

Met behulp van bijvoorbeeld de Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2005) kunnen dergelijke invloeden op het 

gebruik van Park&Bike wel worden bepaald. Dit kan eraan bijdragen om het gebruik van Park&Bike beter te 

leren begrijpen.   

Ten vierde wordt aanbevolen te onderzoeken in hoeverre de bereikbaarheid met Park&Bike competitief is met 

de bereikbaarheid met alternatieve vervoerswijzen, gebruik makend van de location-based 

bereikbaarheidmaat (Geurs et al., 2003). Hierbij worden de componenten ruimte (bijvoorbeeld 

arbeidsplaatsen) en infrastructuur (reistijd) gecombineerd. Een dergelijke vergelijking geeft de al dan niet 

toegevoegde waarde weer van bestaande of geplande Park&Bike locaties voor reizigers. Een dergelijk inzicht 

wordt aanbevolen omdat uit dit onderzoek blijkt dat wanneer Park&Bike sneller is dan alternatieve 

vervoerswijzen, het gebruik van Park&Bike aanzienlijk kan zijn.  

Ten vijfde wordt aanbevolen om de mogelijke effecten van een multimodaal overstappunt op de 

bereikbaarheid en leefbaarheid te onderzoeken. Het is namelijk tot op heden onbekend in welke mate de 

bereikbaarheid en leefbaarheid veranderen door het plaatsen van een multimodaal overstappunt voor de auto. 

Deze inzichten kunnen noodzakelijk zijn voor beleidsmakers in de beslissing of zij een multimodaal 

overstappunt willen realiseren. Tevens kan een dergelijk inzicht ertoe leiden dat organisaties die belang 

hebben bij een betere bereikbaarheid, de totstandkoming van een multimodaal overstappunt mee zouden 

willen financieren. 
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Bijlage 1  
 

 

Toetsingskader dat gebruikt kan worden bij de realisering van een Park&Bike locatie (Van der Vrugt et al., 

2006). 
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Bijlage 2 

 

Op welke parkeerplaats is deze enquête uitgereikt?  …………..................................... 
Datum:  … /07/2011 Tijdstip:  … : … uur Plaats: …………………………………….. 
 
Park&Bike. U parkeert uw auto aan de rand van de stad of meer richting het stadscentrum, en het laatste deel 
van de reis legt u af met de fiets tot de eindbestemming. Wij zijn geïnteresseerd onder welke omstandigheden 
reizigers gebruik willen maken van een Park&Bike locatie.  
 

Deel A: Uw huidige reis_____________________________________________ 
A1 Wat was het vertrekpunt van deze reis?  

o Of: Postcode:…………………………………. 
o Of: Straat:………………………………………. 
o Plaatsnaam:………………………………. 

 
A2 Wat is de reden dat u deze reis maakt?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

o Woon-werkverkeer    
o Werk-werkverkeer 
o Familiebezoek 
o Winkelen 
o Uitgaan 
o Evenementen 
o Anders, nl.:………………………………. 

 
A3 Hoe vaak maakt u deze reis? 

o 5 keer per week of vaker 
o 2 tot 4 keer per week 
o 2 tot 4 keer per maand 
o 1 keer per maand of minder 

 
A4 Met hoeveel personen maakt u deze reis? 
Alleen 

o ……..medereizigers tot 14 jaar oud 
o ……..medereizigers vanaf 14 jaar oud 

 
 
 
 
 
 

A5 Worden kosten voor deze reis vergoed?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Nee 
o Ja, parkeerkosten 
o Ja, kilometerkosten 

 
A6 Hoeveel uur verblijft u in het stadscentrum? 
……..uur 
 
A7 Wat zijn de belangrijkste redenen dat u nu de 
auto voor de hele reis gebruikt? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

o Sneller dan OV of fiets 
o Goedkoper dan OV of fiets 
o Gemakkerlijker/comfortabeler dan OV of 

fiets 
o Geen OV beschikbaar 
o Anders……………………………… 

 
A8 Maakt u wel eens gebruik van Park&Ride of 
transferia?  

o Niet 
o Ja, soms 
o Ja, regelmatig 
o Ja, vaak 

 
 
Zou u de volgende vragen willen beantwoorden 
alsof u dit type reis maakt, namelijk…..per 
week/maand, voor het....verkeer,…..medereizigers, 
…..uur verblijf. 

 
Deel B: Gebruik Park&Bike__________________________________________ 
B1 Voor dit type reis. Kiest u voor Park&Bike als het … is dan de auto 

  Vaak Regelmatig Soms Niet 

Goedkoper      

Even duur      

Duurder      

Sneller      

Even snel      

Langzamer      

Sneller en goedkoper      

Sneller en goedkoper Parkeerkosten 1,5 keer zo hoog     

Sneller en goedkoper Parkeerkosten 2 keer zo hoog     

 
Alléén B4, en Deel C vragen 



  

 
 
 

 

B2 Als de parkeerkosten 2 keer zo hoog worden, 
welke alternatieven neemt u opnieuw in 
overweging?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

o OV 
o Fiets 
o Park&Ride of transferia 
o Ik annuleer mijn bezoek 
o Ik blijf voor auto kiezen 
o Anders, namelijk…………………………………… 

 
B3 Naast kosten en tijd, zijn er andere redenen 
dat u voor Park&Bike kiest in plaats van de auto.  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Conditie 
o Milieu 
o Fietsen in buitenlucht 
o Onbetrouwbare reistijd auto 
o Vermijden van files 
o Zoektijd naar parkeerplaats  
o Minder wandeltijd 
o Anders, namelijk….…………… 

 
B4 Naast kosten en tijd, zijn er andere redenen 
dat u voor auto kiest in plaats van Park&Bike.  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Lichamelijke beperking 
o Uw bagage 
o Het gemak 
o Vermoeidheid of bezweet raken  
o Onbekendheid fietsroute 
o Onveilig met fiets te reizen 
o Tijdens slechte weersomstandigheden 
o Tijdens donker 
o U heeft één of meer volwassen 

medereizigers 
 
B5 Voor dit type reis. Hoeveel tijd bent u bereid  
te fietsen wanneer u gebruik maakt van 
Park&Bike? 

o Meer dan 20 minuten 
o Maximaal 20 minuten 
o Maximaal 15 minuten 
o Maximaal 10 minuten 
o Minder dan 10 minuten 

 
B6 Hoeveel euro zou u aan één leenfiets willen 
uitgeven als u gratis op Park&Bike mag parkeren? 

…euro            Maakt mij niet uit, reiskosten         
                       worden vergoed 

 
B7 Hebben de volgende eigenschappen invloed op 
de keuze voor Park&Bike in plaats van de auto?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
De fiets 

o Leenfiets heeft versnellingen en 
handremmen 

o Elektrische fiets 
o Altijd leenfiets beschikbaar 
o Mogelijkheid reserveren leenfiets 
o Persoonlijke uitgifte leenfiets 

Informatievoorziening 
o Uitgeprinte stadsplattegrond 
o Informatie reistijd auto en reistijd 

Park&Bike, onderweg via digitale borden 
o Informatie reis- parkeerkosten auto en 

reis- en parkeerkosten Park&Bike, 
onderweg via digitale borden 

 
Deel C: Persoonlijke achtergrond____________ 
C1 Wat is uw geslacht 

Man           vrouw 
 
C2 Wat is uw leeftijd 

o 18 tot 27 jaar 
o 28 tot 45 jaar 
o 45 tot 65 jaar 
o 65 jaar of ouder 

 
C3 Heeft u een leaseauto 

Ja     Nee 
 
C4 Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

o WO/HBO 
o MBO 
o VWO 
o HAVO 
o VMBO (LBO of MAVO) 
o Anders………………………….. 
o Wil ik niet aangeven 

 
C5 Wat is de geschatte waarde van uw auto? 

o Tot €10.000 
o €10.000 – €20.000 
o €20.000 – €30.000 
o €30.000 – €40.000 
o €40.000 of meer 
o Wil ik niet aangeven  

 
C6 Hoe hoog is uw bruto gezinsinkomen per jaar? 

o Tot €30.000 
o €30.000 -  €55.000 
o €55.000 -  €80.000 
o €80.000 of meer 
o Wil ik niet aangeven 

  



  

 
 
 

 

 


