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Opdracht G4-VV – 2017-2018 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht 
I.s.m. 
Hugo van der Steenhoven 
 
= Operationale definitie 
= Stand van zaken 
= In elk stad een casus/wijk 
= Nog geen oplossingen 
  (maar wel een ‘agenda’) 
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Opzet van ons onderzoek 
 
= Verkennend, kwalitatief 
= Internationaal 
   literatuur-onderzoek 
= Vier casussen in Nederland 
 
= Bestaande data bronnen 
= Interviews en veldwerk 
= Expert-ondersteuning 
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Opdracht G4-VV 
 
= Eind nov.‘18 afronding 
= Jan.’19 publieksversie 
 
= Diverse presentaties en 
   publicaties 
 
= English summary at 
   www.favas.net 
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Casus-wijken + referentie-wijken 
 
= Amsterdam 
Slotervaart + Watergraafsmeer 
= Rotterdam 
Afrikaanderwijk/Bloemhof + Kralingen 
= Den Haag 
Transvaal/Schilderswijk + Statenkwartier 
= Utrecht 
Overvecht + Wittevrouwen 
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Achtergronden 
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Internationale context 
Vervoersarmoede bestaat 
 
Voorbeeld Engeland 
 
1,5 miljoen inwoners met 
hoog risico 
vervoersarmoede in 
stedelijke en landelijke 
gebieden 
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Internationale context 
Vervoersarmoede bestaat 
 
Voorbeeld Vlaanderen 
 
Auto-afhankelijkheid: 
Zonder rijbewijs 72% 
minder kans op werk 
 
Koos Fransen, PhD, UGent 
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Definitie 
 
The process by which people are prevented 
from participating in the economic, political 
and social life of the community because of 
reduced accessibility to opportunities, services 
and social networks, due in whole or in part to 
insufficient mobility in a society and 
environment built around the assumption of 
high mobility. (Kenyon et al. 2002) 
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Definitie 
 
Als een persoon als gevolg van gebrekkige 
verplaatsingsmogelijkheden, niet kan 
deelnemen aan ‘normale activiteiten en 
daardoor ernstige sociale gevolgen 
ondervindt’. (Martens et al. 2011) 
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Drempels                                          K.Lucas (2012) 
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Externe drempels – context 
 
= Demografie 
= Cultuur 
= Gezondheid 
= Educatie 
= Inkomen 
= Werkeloosheid 
= Huisvesting 
= Voorzieningen 
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Interne drempels – zo werkt vervoersarmoede! 
 
= Sociale veiligheid en verkeersveiligheid 
= Afstand en barrières 
= Leesbaarheid en begrijpelijkheid 
= Fysieke toegankelijkheid 
= Betaalbaarheid 
= Betrouwbaarheid en beschikbaarheid 
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Sociale veiligheid en verkeersveiligheid  
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 Afstand en barrières 
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Leesbaarheid en begrijpelijkheid 
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Fysieke toegankelijkheid 
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Betaalbaarheid (TUD / P. Boelhouwer) 
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Conclusie 
 
= Vervoersarmoede gevolg van gebrekkige 
mobiliteit in combinatie met sociaal-
economische achterstand. / Vervoersarmoede 
versterkt/veroorzaakt sociaal-economische 
achterstand. 
= Vervoersarmoede is een samengesteld 
probleem en vraagt om een aanpak vanuit 
verschillende kanten: én mobiliteit, én sociaal.
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Agenda 
 
= Auto-afhankelijkheid verminderen 
= Toegankelijkheid OV verbeteren 
= Fietssysteem verbeteren 
 
= Veiligheid vergroten 
= Sociaal-culturele segregatie verminderen 
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Oplossingsrichtingen: 
 
= Besef vergroten (als voorwaarde) 
= Pragmatisch aanpak (met kleine beginnetjes) 
= Beleid en planning (via geïntegreerd werken) 
= Grensverleggend (rechtvaardigheid) 
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Voorbeeld: het Fietssysteem 
(Vergelijkbaar met het auto-, en OV-systeem.) 

Infra + 
Techniek 

Gebruik Prestatie 

Met dank aan & 
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Infra + 
Techniek 

Het Fietssysteem 

Gebruik Prestatie 
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Infra + 
Techniek 

Het Fietssysteem 

Gebruik Prestatie 

= Materieel / Typen fiets 
  (Oma-, race-, bak-, e-,…) 
= Infrastructuren 
  (pad, strook, brug, …) 
= Voorzieningen 
(stalling, werkplaats, …) 
 
= Wet- en regelgeving 
  (normen, richtlijnen, …) 

= Vervoer (wo-we, etc., …) 
= Recreatie, sport 
= Mode, cultuur 
 
= Toezicht, handhaving, 
= Beheer, onderhoud 
 
= Misbruik, criminaliteit 

 

= Bereik 
= Stedelijke kwaliteit 
= Doelmatig vervoer 
= Economie 
= Duurzaamheid 
= Sociale cohesie 
 
= Gezondheid 
= Veiligheid 
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Het Fietssysteem 

Gebruik Prestatie 

Context 
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Het Fietssysteem 

Gebruik Prestatie 

Context 
Maatschappij, Demografie, Topografie, 

… … 
Situatie, Geschiedenis, Overige mobiliteit, 

… … 
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Het Fietssysteem 

Gebruik Prestatie 

Gebruiker 
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Het Fietssysteem 

Gebruik Prestatie 

Kennis en informatie 
Culturele bagage 
Sociaal netwerk 

Financiële middelen 
Technische middelen 

… … 
… … 

 

 

Gebruiker 
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Techniek 

Het Fietssysteem 

Gebruik Prestatie 

Technische vaardigheden 
Sociale vaardigheden 

Lees/taalvaardigheden 
Oriëntatievermogen 
Lichamelijke conditie 

Motivatie 
… … 

 

 

Gebruiker 



Prof. dr. ir. Rob van der Bijl 
www.ugent.be  
 
www.favas.net 
 
www.lightrail.nl/ …/bicycles 
 
www.dutchrailsector.com 
 
RVDB Urban Planning  
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Contact & informatie 


