
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Crucial to allowing a successful city to develop must be finding the 

‘grain’ of the city, and working with this grain, rather than against it.” 

(Urban Design Forum, 2010) 
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EXTENDED ABSTRACT 

 

Social structures as a guideline: a social equity perspective  

on the assessment of transport planning 

 

The overarching concept of sustainable development is one of the main 

objectives in spatial planning nowadays. This concept is often depicted as a 

threefold and balanced approach that links economic development, 

environmental preservation and social justice. Nevertheless, this last 

dimension tends to be given the least attention in planning research. In 

general, spatial planning policies are based on the highest common factor, 

rather than on specific needs of (minority) groups in society. Several reasons 

for this lack of ‘social’ attention can be designated. A first explanation for 

the falling-out-of-fashion of social considerations is the abstract and 

complex nature of the term equity and the lack of appropriate tools to 

handle it (Chan, 2002). Indeed, social justice, defined as “the morally proper 

distribution of goods and bads across members of society” (Elster, 1992), is 

hard to translate into concepts of practical value. Others blame the 1970s 

rise of quantitative methods in social sciences (Silverman, 2011). However, a 

renewed interest in the social aspects of spatial planning can be detected in 

some regions. In Great-Britain for instance, social town planning is 

becoming a firmly rooted practice that takes more fully into account the 

needs of the diversity of people living in a particular area (Greed, 1999). 

 

From a social justice perspective, transport and public transport in particular 

is prerequisite for allowing all people to function ‘normally’ in today’s highly 

mobile society. According to Martens (2012) transport has to be seen as a 

social good. This implies that the value of transport is not intrinsically 

attached to the good itself, but to its socially constructed meaning, i.e. 

accessibility or the possibility to participate in activities. Consequently, the 

distribution of public transport should be guided by principles that reflect a 

morally proper distribution of accessibility across members of society. 

Findings based on a brief literature review and a case-study on the planned 

expansion of the Ghent tram network suggest, however, that the prevailing 

tools and evaluation criteria used in transport planning do not yet 

incorporate these distributional elements. Tools like transport modelling 

and cost-benefit analysis are based on the normative ethical theory of 

Utilitarianism which maximizes the total benefit of an action, without regard 

to the distribution of these benefits (Martens, 2006). In Flanders, however, 

the ‘Basismobiliteit’ Decree focuses on the provision of a minimum level of 

public transport throughout the region, regardless of the economic cost-

benefit analysis. Spatial-related policies are thus yet being implemented to 

facilitate the least well-off individuals. Nevertheless, the starting point of 

the ‘Basismobiliteit’ Decree is mobility, not accessibility. For this reason, it 

does not meet the requirements for being a genuine application of social 

equity in transport planning.  

 

With this in mind, the overall aim of this master dissertation is to explore in 

what way principles of social justice can be incorporated in public transport 
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planning processes in Flanders. Starting from a literature review on 

accessibility from a social perspective on the one hand, and normative 

ethical theories on the other hand, the application of several distributional 

theories and principles are tested in the context of transport planning. 

Based on these findings, a possible operational approach for evaluating the 

spatial distribution of public transport investments is tested in a case-study 

in which the extensions of the Ghent tram network are evaluated. 

 

In the literature, accessibility is described as a multidimensional concept 

that consists of four interrelated components: land-use (distribution of 

activities), transportation, a temporal component (time restrictions) and an 

individual component (Geurs & van Wee, 2004). In urban planning, 

accessibility is mostly operationalized as a location-based concept (see Páez 

et al. (2012) for an overview). These commonly used measures describe the 

level of accessibility to spatially distributed activities, e.g. the number of 

opportunities (grocery stores, education, healthcare facilities, …) available 

to people living in an area. These measures prohibit the inclusion of the 

individual component of accessibility; no distinction is made between 

individuals living in the area. Farrington (2007, p. 320) states that “a place is 

not just ‘more’ or ‘less’ accessible, but accessible relative to people in all 

their different circumstances”. The ecological fallacy in location-based 

measures has tempted researchers to move beyond towards theoretically 

more advanced accessibility measures. Person-based accessibility measures, 

which are based on a detailed observation of an individual’s activity 

schedule and space-time constraints (Neutens et al., 2010), offer the 

possibility of more refined accessibility analyses. From a social justice 

perspective, this type of measures is very suitable for evaluating the 

distribution of transport on an individual-based level. Based on the 

individual’s activity diary, a wide range of measures is developed (e.g. the 

number of activities an individual visited, the geographic area covered, the 

time spent out of home, …). In recent work of Kamruzzaman and Hine 

(2011), a method was developed to aggregate all these different measures 

into one single index, called participation index. This is a relative and 

dimensionless measure that reflects an individual’s activity behaviour. 

 

Two normative ethical theories seem appropriate as a theoretical basis for 

the distributional evaluation of transport planning. The normative ethical 

theory of Egalitarianism focuses on the difference between individuals or 

groups and favours equality between all individuals. At first sight, this 

approach might seem appropriate for the distribution of public transport, 

but space has the intrinsic character of evolving towards a core-periphery 

situation. For this reason, equality in accessibility for every single individual 

is hardly attainable (Martens, 2012). Van Wee and Lucas (2012) argue, 

however, that certain essential types of activities like daily groceries, 

education or health services should be made accessible for everyone. In this 

perspective, transport policy should focus on the individuals with the 

smallest accessibility. The second normative theory of Sufficientarianism is 

related to this statement and focuses exclusively on people that have 

absolute levels below an accessibility threshold. Determining such a 

threshold must be context-dependent according to van Wee and Lucas 
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(2012). Martens (2006) suggests that transport planning should be based on 

the principle of need, rather than on demand. This approach is refined by 

Martens (2012) by introducing the so-called ‘maximax’-criterion for the 

distribution of accessibility. It combines the goal of maximum average 

accessibility with a limit on the maximal gap allowed between the worst-off 

and the best-off individual in terms of accessibility levels.  

 

In this master dissertation, an application of the maximax-criterion of 

Martens (2012) is developed based on the participation index of 

Kamruzzaman and Hine (2011). An activity diary of seven consecutive days, 

completed by 708 inhabitants of the city of Ghent, is used as main input. In 

total, 19 059 trips are recorded and geocoded (at address level accuracy if 

possible). This database is used to calculate a participation index for each of 

these individuals based on nine different person-based accessibility 

measures, which are: number of unique locations, number of activity types, 

number of trips, geographic area covered, distance travelled, time spent out 

of home, activity duration ratio, average speed travelled and number of 

chain trips. These measures are aggregated using factor analysis resulting in 

individual participation indices ranging from -1,74 (least participative 

individual) to 1,57 (most participative individual). According to the 

maximax-criterion, the maximal gap allowed between the worst-off and the 

best-off individual in terms of accessibility levels must be limited. The 

participation index can be considered as a proxy for the individual’s level of 

accessibility, so trips of individuals with a low participation index must be 

given preference in order to limit this accessibility gap. Moreover, the share 

of ‘needed’ trips performed by an individual with a relatively low 

participation index will be larger compared to an individual with a relatively 

high index. Each of the geocoded locations an individual visited, is given its 

corresponding participation index. This measure is used in GIS as an 

alternative method to calculate the traffic volume of each of the planned 

tram extensions in Ghent. A buffer of 500 meters along the route is hereby 

considered as the catchment area. In a sensitivity analysis, the robustness of 

the participation index is tested by calculating the traffic volume applying 

different formulas. In general, two methods are retained as being most 

promising, both based on the trips of individuals with negative participation 

indices. The first one calculates the traffic volume by summing the 

(negative) participation indices. The smaller the total sum, the higher the 

extension is ranked in priority. The second one calculates the average 

participation index of the trips made towards the buffer zone along the 

planned tram extension. The same rule applies here: the smaller the 

average participation index, the higher the extension is ranked in priority. 

Applied in the Ghent case-study, both measures proposed here, reveal 

significant differences in priority ranking compared to the standard traffic 

volumes, based on the total amount of trips. This emphasizes the 

importance of taking into account distributional aspects in transport 

planning. Future research, in which the participation index is incorporated, 

is necessary to validate whether or not this measure is robust enough to 

become a standard tool for evaluating transport planning from a social 

justice perspective. 
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1.1 Vaststellingen 

De volgende vaststellingen, gedistilleerd uit zowel wetenschappelijk 

onderzoek als beleids- en planningsdocumenten, vormen de fundamenten 

van dit onderzoek.  

 

VASTSTELLING 1 

Sinds het Brundtlandrapport (World Commission on Environment and 

Development, 1987) is duurzaamheid het basisbeginsel geworden waaraan 

ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst. Duurzaam ruimtegebruik is 

bovendien één van de uitgangspunten van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen. Daarbij ligt de focus voornamelijk op de ecologische en 

economische pijler van duurzaamheid en de onderlinge interactie tussen 

beiden. Het instrumentarium ter ondersteuning van de besluitvorming 

bevestigt dit. Denk bijvoorbeeld aan milieueffectenrapportage
1
 of 

maatschappelijke kosten-batenanalyse
2
. Duurzame ontwikkeling omvat 

naast ecologische en economische doelstellingen echter ook het nastreven 

van sociale rechtvaardigheid. 

 

VASTSTELLING 2 

                                                                 
1
 http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-

milieu/milieuhinder/milieueffectrapport-mer 
2
 http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/kosten-batenanalyses 

In ruimtelijke planningsprocessen gaat relatief weinig aandacht naar de 

sociale pijler van duurzaamheid. Volgens Chan (2002) is dit enerzijds te 

wijten aan de abstracte en complexe aard van de term sociale 

rechtvaardigheid, anderzijds aan het gebrek van geschikte instrumenten om 

sociale rechtvaardigheid te meten. Silverman (2011) wijt het aan de 

opkomst van kwantitatieve onderzoekstechnieken in sociale 

wetenschappen in de jaren zeventig. Loopmans et al. (2011) menen dat er 

te vaak ontworpen wordt voor de grootste gemene deler of men neemt 

zichzelf als spiegel van de maatschappij. De auteurs pleiten voor een grotere 

aandacht naar en invloed van de discipline die zij sociaal-ruimtelijke 

planning noemen. In Groot-Brittannië bestaat er reeds een lange traditie 

van social town planning
3
 (Greed, 1999). Onderzoek wijst erop dat armoede 

en sociale uitsluiting, twee indicatoren die sociale duurzaamheid trachten te 

kwantificeren, ook in een sociale welvaartsstaat als België nog steeds 

prangende problemen zijn (Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie, 2012).In België wordt sociale rechtvaardigheid vaak over het 

hoofd gezien of als vanzelfsprekend geïncorporeerd beschouwd. Het is 

echter niet zo dat sociale aspecten volkomen verwaarloosd worden. Zo is er 

in milieueffectrapportage de integrerende discipline ‘mens’ ingebouwd 

                                                                 
3
 “Social town planning may broadly be defined as any movement to 

introduce policies that take into account more fully the needs of the 

diversity of human beings who live in our towns and cities, (which many 

would argue mainstream town planning has failed to do).” (Greed, 1999, p. 

4) 
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waarbij de ruimtelijke aspecten van een plan of project worden 

geanalyseerd. Zowel in milieueffectrapportage als in maatschappelijke 

kosten-batenanalyses gaat er echter uitsluitend aandacht naar de gevolgen 

van een plan of project voor alle betrokkenen samen (de gemeenschap) en 

wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende (kwetsbare) 

maatschappelijke groeperingen. Bovendien zijn deze instrumenten louter 

informatief en hebben ze geen beslissingskracht. Het grootste obstakel is 

dat deze instrumenten niet vertrekken vanuit een sociaal perspectief 

waardoor de sociale pijler bijgevolg onderbelicht blijft in het 

duurzaamheidsdiscours. 

 

VASTSTELLING 3 

Eén van de drie krachtlijnen die het Groenboek Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen vooropstelt om ‘Metropool Vlaanderen’ te realiseren, luidt: ‘De 

mensenmaat in de Vlaamse ruimte behouden’. Hierbij staan kwaliteitsvolle 

woonomgevingen op mensenmaat en de nabijheid van basisvoorzieningen 

centraal (Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 

Erfgoed, 2012, p 31). Deze krachtlijn wordt verder in het Groenboek 

geconcretiseerd in enkele strategische thema’s, waaronder ‘Nabijheid en 

bereikbaarheid als leidend principe’ dat als volgt wordt omschreven: 

 

“Levenskwaliteit wordt onder meer bepaald door nabijheid, bereikbaarheid 

en toegankelijkheid van werk en voorzieningen zoals onderwijs en zorg. In 

2050 heeft iedere burger in zijn woonomgeving voldoende toegang tot 

basisvoorzieningen. Deze nabijheid maakt ook dagelijkse intermenselijke 

relaties mogelijk en laat toe om mensen maximaal te laten participeren aan 

de samenleving.” 

(Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, 

2012, p. 45) 

 

De hier gebruikte abstracte begrippen als ‘voldoende toegang tot 

basisvoorzieningen’ en ‘maximale participatie’ zijn niet eenvoudig te 

definiëren. Het is wel duidelijk dat de focus hier ligt op de zwakkeren in de 

maatschappij en dat (publiek) transport een cruciale rol vervult om toegang 

en participatie te faciliteren. 

 

VASTSTELLING 4 

 
Hoewel de ruimtelijke structuur van elke stad op het eerste gezicht uniek 

lijkt, kan doorgedreven analyse van verplaatsingsgedrag vaak leiden tot een 

theoretische modellering van de ruimte (zie Figuur 1) (Bertaud, 2004). Geen 

enkele stad kan nog als zuiver monocentrisch (Figuur 1a) beschouwd 

worden. In plaats daarvan is een meer polycentrische ruimte ontstaan die 

op verschillende wijzen benaderd kan worden. Zo is er het urban village 

model (Figuur 1b) waarbij de centraliteit zich uitspreidt over meerdere 

hiërarchisch gestructureerde kernen. Wanneer hiërarchie tussen deze 

kernen ontbreekt (Figuur 1c), zijn de stromen volledig at random verdeeld 

in de ruimte. Meestal is er echter sprake van een mengvorm (Figuur 1d) 

waarbij de onderliggende centraliteit nog steeds hiërarchisch 

gestructureerd is en aangevuld wordt met willekeurige verplaatsingen die 
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moeilijk te modelleren zijn. Ongeacht de ruimtelijke structuur, is daarnaast 

ook het individuele menselijke gedrag niet langer te herleiden tot de 

klassieke sociaal-demografische doelgroepenbenadering; de toenemende 

keuzemogelijkheid en –vrijheid ligt aan de basis van de proliferatie van zeer 

diverse leefstijlen, elk met hun eigen ruimtebeslag en ruimtelijk gedrag 

(Coppens & Oosterlynck, 2008). Beleidsmaatregelen gericht op de klassieke 

doelgroepenindeling, missen daardoor mogelijk hun effect. Ruimtelijke 

planning staat voor de uitdaging een leefstijlbestendige ruimte te 

accommoderen binnen een duurzaam kader. Bestaande 

onderzoeksmethodes kunnen op basis van resultaten uit leefstijlonderzoek 

verfijnd worden opdat beleid nauwer kan aansluiten bij de snel 

veranderende maatschappij en haar ruimtelijke structurering (Coppens & 

Oosterlynck, 2008). 

 

 

Figuur 1: Modellering van verplaatsingen in een stedelijke context  

(Bertaud, 2004, p. 11) 
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VASTSTELLING 5 

De Mobiliteitsvisie De Lijn 2020 (De Lijn, 2009a) voorziet in een sterke 

uitbreiding van het tramnetwerk in grootstedelijke gebieden zoals Gent. 

Vaak wordt openbaar vervoer bekeken en geprezen vanuit haar rol in 

ecologische duurzaamheid. Openbaar vervoer vervult echter ook een 

cruciale rol in de mate waarin personen zich kunnen verplaatsen om te 

participeren in de maatschappij. De Lijn meent dat het tramconcept, door 

zijn hoge penetratiegraad, de beste openbaarvervoersprestaties neerzet (De 

Lijn, 2009a). Het tramnet wordt op termijn het basisnetwerk voor het 

grootstedelijke openbaarvervoersaanbod in de stad Gent. Het 

Mobiliteitsplan Gent (Dienst Mobiliteit Stad Gent, 2003) stelt dat men voor 

de bepaling van de ligging van deze tramassen vertrokken is vanuit de 

gewenste ruimtelijke structuur en de verwachte vervoerswaarden berekend 

op basis van het multimodaal verkeers- en vervoersmodel. Gezien de 

omvang van deze uitbreiding, stelt het Mobiliteitsplan Gent (Dienst 

Mobiliteit Stad Gent, 2003) voor om dit gefaseerd uit te werken. Deze 

gefaseerde uitbouw werd bepaald “aan de hand van een kwantitatieve en 

kwalitatieve evaluatie van de deelsegmenten van deze assen” (Dienst 

Mobiliteit Stad Gent, 2003, p. 113). 

 

VASTSTELLING 6 

In Vlaanderen kan een stijgende interesse voor de vraag naar 

beleidsevaluatie worden vastgesteld. Deze verhoogde aandacht kadert in 

het streven naar een meer evidence-based policy, met als doel een meer 

geïnformeerd en onderbouwd beleid te voeren. De Vlaamse overheid heeft 

alvast de intentie om de implementatie van beleidsevaluatie een vaste plek 

te geven in de toekomst. Specifiek voor het ruimtelijke beleid plant men de 

start van een monitorings- en evaluatieprogramma, parallel aan de 

goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (De Peuter, 

persoonlijke mededeling, 19 oktober 2012).  

 

1.2 Probleem-, doelstellingen en onderzoeksvragen 

Ruimtelijke planning die vertrekt vanuit een sociaal 

rechtvaardigheidsperspectief is een nog vrij onontwikkeld vakgebied in 

Vlaanderen. Nochtans biedt dit een interessante insteek die nauw aanleunt 

bij de traditionele ambitie van ruimtelijke planning, namelijk het zoeken 

naar de best wederkerige aanpassing van de ruimte en de samenleving, en 

dit ter wille van de samenleving (Vermeersch & Houthaeve, 1994). De 

complexiteit die echter samenhangt met de rechtvaardige allocatie van 

middelen is niet enkel methodologisch van aard (hoe kan rechtvaardigheid 

gemeten worden?), maar omvat tevens een spectrum aan waardeoordelen 

over wie wat toebedeeld krijgt (Talen, 1998). In deze masterthesis wordt 

vertrokken vanuit het individu om de sociale component van duurzaamheid 

beter trachten te incorporeren in ruimtelijke planning en meer specifiek in 

transportplanning. 

 

De opzet van deze masterproef is enerzijds exploratief, anderzijds zeer 

toegepast van aard. De eerste onderzoeksvraag luidt: op welke manier kan 
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een sociaal rechtvaardigheidsperspectief geïncorporeerd worden in 

openbaarvervoersplanning? Dit wordt onderzocht aan de hand van een 

literatuurstudie. De verworven theoretische inzichten worden nadien als 

toetsingskader gehanteerd om de Gentse openbaarvervoersplanning in een 

sociaal rechtvaardigheidsperspectief te evalueren. Hiervoor wordt eerst 

nagegaan op welke manier de planningsprocessen vandaag opgebouwd 

worden. De uiteindelijke onderzoeksvraag kan als volgt omschreven 

worden: op welke manier kan een sociaal rechtvaardigheidsperspectief 

geïncorporeerd worden in de Gentse openbaarvervoersplanning? Als basis 

hiervoor wordt een verplaatsingsdagboek van meer dan zevenhonderd 

Gentenaren geanalyseerd. In een studie naar de uitdagingen voor het 

ruimtelijk beleid in Vlaanderen wordt de tijd-ruimte-analyse van individuen 

immers als een beloftevolle manier omschreven om de impact van 

leefstijlen te onderzoeken en te ‘verruimtelijken’ (Coppens & Oosterlynck, 

2008). 

 

Het ligt niet in het doel, noch in het vermogen van deze masterproef om 

een alomvattend kader op te zetten voor sociaal-rechtvaardige 

transportplanning. Zo wordt het belang van de relatie landgebruik-transport 

of de woonkeuze van mensen niet belicht, hoewel deze uiteraard ook een 

zeer grote invloed hebben op rechtvaardig transport. Het overkoepelende 

doel bestaat erin de noodzaak aan debat omtrent sociaal rechtvaardige 

transportplanning aan te kaarten en sociaal-ruimtelijke structuren beter te 

integreren in transportplanning.  

1.3 Structuur 

Om de onderzoeksvragen op gefundeerde wijze te beantwoorden, wordt in 

Hoofdstuk 1 dieper ingegaan op relevante literatuur. Eerst wordt getracht 

een beeld te schetsen van de betekenis van sociale rechtvaardigheid aan de 

hand van ethische theorieën en vervolgens vanuit een meer pragmatisch 

oogpunt. Een tweede onderdeel is gewijd aan de rol van transport en 

bereikbaarheid in onze samenleving. Vervolgens wordt nagegaan hoe 

theoretisch concepten zich vertalen in instrumenten voor transportplanning 

vandaag. Beide onderzoekslijnen worden ten slotte met elkaar 

geconfronteerd door transportplanning vanuit een sociaal 

rechtvaardigheidsperspectief te belichten. Hoofdstuk 3 zet het ruimtelijk-

beleidskader uit waarin het eigenlijke onderzoek zal plaatsvinden. 

Beleidsplannen uit de ruimtelijke planning en mobiliteitsplanning worden 

hier met elkaar geconfronteerd. Tevens wordt nagegaan welke criteria 

vandaag gebruikt worden om openbaarvervoersplanning te sturen. In 

Hoofdstuk 4 wordt het analytisch kader van de casestudy uitgewerkt. Dit 

bestaat uit een beschrijving van de gebruikte verplaatsingsdataset en uit de 

rationale achter de gehanteerde methodologie. De resultaten worden in 

Hoofdstuk 5 voorgesteld. Het is niet de bedoeling deze resultaten te 

extrapoleren naar andere cases, maar wel de toepassing van de uitgewerkte 

methode te demonstreren. In Hoofdstuk 6 worden de resultaten kritisch 

geëvalueerd. Hoofdstuk 7 vormt de conclusie van dit onderzoek.  

 



 

 

 

 

 

 

2   THEORETISCH KADER



_________________ 

8 

Het theoretisch kader dat wordt uitgewerkt, bestaat uit drie grote delen. 

Het eerste deel focust op sociale rechtvaardigheid waarbij een verkenning 

van het begrip centraal staat. Een aantal fundamentele ethische theorieën 

vormen de basis. Het tweede deel is gewijd aan transport, mobiliteit en 

bereikbaarheid en hoe deze begrippen vanuit sociaal oogpunt benaderd 

kunnen worden. Beide onderdelen worden samengebracht in het derde 

deel waar gekeken wordt naar de toepassing van sociale 

rechtvaardigheidsprincipes in transportplanning. 

2.1 Sociale rechtvaardigheid: een verkenning 

Sociale rechtvaardigheid (Eng. social justice of social equity) vormt naast 

economische groei en ecologische instandhouding één van de drie 

basispijlers waarop duurzame ontwikkeling steunt (Feitelson, 2002). Figuur 

2 stelt deze beleidsdoelstellingen voor als de hoekpunten van een driehoek 

die onderling worden afgewogen. Deze zogenaamde trade-offs dienen 

elkaar in balans te houden opdat ontwikkelingen als duurzaam beschouwd 

kunnen worden. Indien dit niet wordt gerespecteerd, dreigt duurzame 

ontwikkeling in het gedrang te komen door economische stagnatie, 

ecologische degradatie of een onbillijke verdeling, afgebeeld langsheen de 

zijden van de driehoek.  

 

Figuur 2: Drie componenten van een duurzame ontwikkeling 

(Feitelson, 2002, p. 100) 

 

Sociale rechtvaardigheid kan gedefinieerd worden als ‘the morally proper 

distribution of goods and bads across members of society’ (o.a. Elster, 1992; 

Miller, 1999). De woorden ‘morally’ en ‘proper’ wijzen erop dat het begrip 

een waardeoordeel inhoudt en het dus zijn oorsprong kent in de ethiek. Net 

zoals andere filosofische disciplines kent ook het domein van de ethiek 

talrijke stromingen. Om hierin inzicht te verwerven worden de meest 

fundamentele theorieën uit de ethiek en enkele verdelingsprincipes zeer 

summier besproken in het volgende deel. 
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2.1.1 Ethische theorieën 

2.1.1.1 Utilisme 

Het utilisme kan als volgt worden gedefinieerd: 

 

“utilisme is de claim dat een daad moreel juist is alleen wanneer die daad 

‘het goede’ maximeert, dat wil zeggen, alleen als de hoeveelheid ‘goed’ 

minus de hoeveelheid ‘slecht’ voor allen groter is dan de netto hoeveelheid 

van ‘goed en slecht’ van een andere daad die de actor beschikbaar staat in 

het onderhavige geval”  

(van Wee & Lucas, 2012, p. 56 vertaalde versie van Stanford Encyclopedia of 

Philosophy
4
).  

 

Het doel bestaat erin de totale welvaart (het nut) van de samenleving als 

geheel te maximaliseren (Thomopoulos et al., 2009). Deze theorie is sterk 

verwant aan de kosten-batenanalyse waarbij het nut van een investering 

wordt vergeleken met de kost ervan, zonder daarbij onderscheid te maken 

tussen verschillende doelgroepen (van Wee & Lucas, 2012).  

 

                                                                 
4
 http://plato.stanford.edu 

2.1.1.2 Egalitarisme 

De basisassumptie van het egalitarisme is dat alle individuen gelijkwaardig 

dienen behandeld te worden in de maatschappij, ongeacht de verschillen 

tussen deze individuen (Sen, 1992). Dit wordt als volgt omschreven: 

 

“Egalitarianism is a trend of thought in political philosophy. An egalitarian 

favors equality of some sort: People should get the same, or be treated the 

same, or be treated as equals, in some respect. Egalitarian doctrines tend to 

express the idea that all human persons are equal in fundamental worth or 

moral status. […] In modern democratic societies, the term ‘egalitarian’ is 

often used to refer to a position that favors, for any of a wide array of 

reasons, a greater degree of equality of income and wealth across persons 

than currently exists.” 

(Arneson, 2009) 

 

Deze stroming kan in verband worden gebracht met het principe van 

gelijkheid (Lamont & Favor, 2013). Een invloedrijke stroming die gebaseerd 

is op het egalitarisme is het zogenaamde Rawlsianisme. In A Theory of 

Justice (Rawls, 1971) biedt Rawls een alternatief voor het utilisme dat 

volgens hem niet voldoet om als normatieve basis te dienen voor een 

sociaal rechtvaardige basisstructuur voor samenlevingen. De theorie is 

gebaseerd op zijn twee ‘difference principles’ (Rawls, 1971, pp. 302-303): 
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1. “Each person is to have an equal right to the most extensive total 

system of equal basic liberties compatible with a similar system of 

liberty for all.” 

2. “Social and economic inequalities are to be arranged so that they 

are both: 

a) to the greatest benefit of the least advantaged, and 

b) attached to offices and positions open to all under conditions of 

fair equality of opportunity.” 

 

Rawls meent dat zogenaamde ‘primaire sociale goederen’ centraal moeten 

staan. Daarnaast dient socio-economisch beleid er op gericht te zijn dat de 

grootste baten toebehoren aan de minst bevoordeelden in de maatschappij 

(van Wee & Lucas, 2012). Er dient dus niet gestreefd te worden naar een 

maximum voor de hele maatschappij zoals het utilisme voorschrijft, wel 

naar het verbeteren van de situatie van degenen die het slechtst af zijn.  

 

2.1.1.3 Sufficientarisme 

De uitgangspositie van het sufficientarisme is dat elk individu een zekere 

drempelwaarde dient te halen ten aanzien van basisbehoeften (van Wee & 

Lucas, 2012). Het verschil met de egalitaristische stroming is dat het 

sufficientarisme zich niet louter richt op relatieve verschillen tussen mensen 

of groepen, maar wel op het halen van een welbepaalde drempelwaarde 

(van Wee & Lucas, 2012). Hoe verder individuen van deze drempelwaarde 

verwijderd zijn, des te belangrijker de verbetering van het welzijn van deze 

individuen wordt geacht. De theorie kent een sterke en een zwakke variant. 

De zwakke variant – weak sufficientarianism – stelt dat het van relatief 

groot belang is het welzijn te verbeteren van mensen die onder de 

drempelwaarde zitten. De sterke variant – strong sufficientarianism – stelt 

dat deze groep zelfs absolute prioriteit moet krijgen. 

 

2.1.1.4 Walzer’s Spheres of Justice 

Bovenstaande stromingen focussen op de distributie van abstracte groepen 

van basisgoederen. Walzer’s Spheres of Justice (Walzer, 1983) beschouwt 

de samenleving als een distributive community waarin individuen een wijde 

waaier aan goederen produceren die gedeeld, verdeeld en uitgewisseld 

worden op specifieke wijzen. Goederen worden hier als ‘sociale goederen’ 

beschouwd omdat hun betekenis een sociaal construct is waarvan de 

waarde varieert afhankelijk van de samenleving. Aan goederen met een 

vergelijkbare marktwaarde kunnen individuen een fundamenteel 

verschillende sociale waarde toekennen. Als gevolg hiervan bestaat er 

volgens Walzer (1983) geen eenduidig criterium waarop een rechtvaardige 

verdeling van alle maatschappelijke goederen gebaseerd kan zijn. 

Gebaseerd op deze ‘theorie van goederen’ pleit hij voor de ontwikkeling van 

het concept ‘distributieve sferen’ voor deze goederen die niet via het 

principe van vrije marktwerking kunnen uitgewisseld worden zoals 

onderwijs of gezondheidszorg. Het principe dat toegepast wordt in de 

distributieve sfeer voor een dergelijk specifiek goed kan variëren van 
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gelijkheid tot nood, op voorwaarde dat het maar aansluit bij de sociale 

betekenis van het goed in de maatschappij.  

 

2.1.2 Types sociale rechtvaardigheid 

Afgeleid van bovenstaande ethische stromingen kunnen twee meer 

pragmatische categorieën van sociale rechtvaardigheid worden 

onderscheiden: horizontale versus verticale rechtvaardigheid. De eerste 

categorie houdt nauw verband met egalitarisme s.s. en stelt dat 

vergelijkbare individuen, groepen of regio’s op een gelijke manier 

behandeld dienen te worden zonder de ene boven de andere te 

bevoorrechten (Thomopoulos et al., 2009). Verticale rechtvaardigheid 

daarentegen is er net wel op gericht benadeelde individuen, groepen of 

regio’s te begunstigen (Thomopoulos et al., 2009). De manieren waarop 

‘benadeeld’ wordt gedefinieerd, zijn talrijk. Een mogelijke indeling is 

gebaseerd op basis van nood of op basis van vraag (Talen, 1998, p. 24). Dit 

onderscheid wordt duidelijk gemaakt aan de hand van de lokalisatie van 

openbare bibliotheken. De vraag zal groter zijn in welgestelde buurten, 

terwijl het nood-criterium een totaal ander beeld zal opleveren. Verticale 

rechtvaardigheid wordt vaak in verband gebracht met het begrip sociale 

exclusie (Litman, 2013). De verschillende varianten van sociale 

rechtvaardigheid uiten zich dus in verschillende wijzen waarop mensen 

worden gecategoriseerd, mogelijke impacten worden beschouwd en deze 

impacten worden geëvalueerd (van Wee & Geurs, 2011). Om deze redenen 

is het niet steeds eenvoudig en eenduidig sociale rechtvaardigheid als 

leidraad te hanteren in wetenschappelijk onderzoek.  

 

2.2 Transport in sociaal perspectief 

2.2.1 Transport als sociaal goed 

Wanneer gesproken wordt over de distributie van een bepaald 

maatschappelijk goed, dient dit volgens Walzer (1983) te gebeuren vanuit 

de sociale betekenis van dit goed. Hiermee wordt niet de intrinsieke waarde 

van dat goed aangeduid, maar wel de betekenis die mensen aan dat goed 

toe-eigenen. Om de waarde van transport te taxeren, dient transport 

bijgevolg als een sociaal goed worden beschouwd. De vraag naar transport 

is een afgeleide vraag: het transportsysteem laat mensen toe zich te 

verplaatsen en op die manier deel te nemen aan activiteiten. Openbaar 

vervoer speelt hier een cruciale rol in omdat het personen met een 

verminderde mobiliteit eveneens in staat stelt om te participeren in de 

maatschappij. Transport bekeken als een sociaal goed dient bijgevolg te 

vertrekken vanuit de onderliggende nood aan maatschappelijke participatie 

(Martens, 2012). Het overkoepelende doel van transportbeleid bestaat uit 

het bevorderen van bereikbaarheid (van Wee & Geurs, 2011). 

Rechtvaardigheid in transport dient volgens Martens (2012) beschouwd te 

worden als rechtvaardigheid in bereikbaarheid. In het geval van 

personenvervoer kan bereikbaarheid gedefinieerd worden als de mate 

waarin het ruimtelijke en transportsysteem (groepen van) mensen in staat 
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stelt om activiteiten of bestemming te bereiken met een (combinatie van) 

transportmodus/modi (Geurs & van Wee, 2004). Figuur 3 geeft de relaties 

tussen de verschillende componenten van bereikbaarheid weer. Centraal 

staat de bereikbaarheid van voorzieningen. Vier componenten, die 

onderling interageren met elkaar, staan hiermee in directe relatie. 

 

 

Figuur 3: Relatie tussen verschillende componenten van bereikbaarheid 

(Geurs & van Wee, 2004, p. 129) 

 

De landgebruikscomponent bestaat uit de hoeveelheid, kwaliteit en 

ruimtelijke spreiding van faciliteiten zoals jobs, winkels, gezondheids-, 

sociale of recreatieve voorzieningen. Daarnaast speelt ook de vraag naar 

deze faciliteiten een cruciale rol. Via een marktmechanisme interageren 

vraag en aanbod met elkaar. 

 

De transportcomponent omvat het transportsysteem, meestal uitgedrukt 

als de kost voor een individu om de afstand tussen oorsprong en 

bestemming te overbruggen door gebruik te maken van een 

transportmodus. Dit kan uitgedrukt worden in tijd (bijvoorbeeld reistijd of 

wachttijd), monetaire eenheden (vast versus variabel) en vlotheid 

(bijvoorbeeld betrouwbaarheid, comfortniveau, risico op ongevallen). 

 

De temporele component omvat de tijd-ruimtebeperkingen die een individu 

ervaart. Enerzijds zijn dit de tijdsvensters waarbinnen de faciliteiten 

beschikbaar zijn (bijvoorbeeld de openingsuren van een winkel) en 

anderzijds omvat dit de tijd die een individu ter beschikking heeft om deel 

te nemen aan bepaalde activiteiten.  

 

De individuele component reflecteert de noden van een individu (onder 

andere afhankelijk van leeftijd, inkomen, gezinssituatie), de mogelijkheden 

die een individu heeft om zich te verplaatsen (onder andere afhankelijk van 

de fysieke conditie en de beschikbaarheid van transportmodi) en een 

persoonlijk aspect dat bepaald wordt door onder andere het inkomen, het 

opleidingsniveau en het transportbudget. Deze karakteristieken 
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beïnvloeden het niveau van toegang tot de in de ruimte gespreide 

faciliteiten en tot de verschillende transportmodi (bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om met een wagen te kunnen rijden of er een te bezitten).  

 

2.2.2 Bereikbaarheidsmaten 

In de literatuur kunnen twee groepen van bereikbaarheidsmaten 

onderscheiden worden: plaatsgebaseerde en persoonsgebaseerde 

bereikbaarheidsmaten (Miller, 2007).  

 

2.2.2.1 Plaatsgebaseerde bereikbaarheidsmaten 

In essentie vertrekt plaatsgebaseerde bereikbaarheid van een ruimtelijk 

afgebakend gebied en wordt de performantie van de 

transportvoorzieningen en/of de ruimtelijke spreiding van verschillende 

voorzieningen onderzocht. Drie onderzoekspistes kunnen hierbij 

onderscheiden worden (Kamruzzaman & Hine, 2011): 

- Deprivation based measures: bepalen de mate van achterstelling 

van een gebied aan de hand van de afstand tot verschillende 

essentiële voorzieningen; 

- Area accessibility measures: gaan na hoeveel en welke types 

voorzieningen aanwezig zijn in een gebied; 

- Area mobility measures: identificeren gebieden waar de aanwezige 

voorzieningen moeilijk bereikbaar zijn (bijvoorbeeld door gebrek 

aan bushaltes). 

Deze bereikbaarheidsmaten worden traditioneel veelvuldig gebruikt in de 

context van ruimtelijke planning (zie Páez et al. (2012) voor een recent 

overzicht), maar vanuit een sociaal en distributief perspectief zijn ze minder 

geschikt. Dit is voornamelijk te wijten aan hun hoge graad van aggregatie 

waardoor de zogenaamde ecologische fout optreedt (zie Wrigley et al. 

(1996) voor een uitgebreide analyse van dit probleem). Dit houdt in dat men 

alle individuen die in een gebied wonen als één homogene groep met 

bijhorende gemiddelde kenmerken beschouwt. Niet enkel gebiedsgebonden 

kenmerken bepalen bereikbaarheid, ook individuele karakteristieken spelen 

een belangrijke rol (Neutens et al., 2010). De persoongebaseerde 

bereikbaarheidsmaten bieden hierop een antwoord aangezien ze rekening 

kunnen houden met de kenmerken van en de distributie onder heterogene 

groepen van individuen. 

 

2.2.2.2 Persoonsgebaseerde bereikbaarheidsmaten 

Persoonsgebaseerde bereikbaarheidsmaten vertrekken vanuit een 

gedetailleerde monitoring van het activiteitenpatroon van een individu en 

het transportsysteem (Neutens et al., 2010). Op basis hiervan wordt 

nagegaan welke voorzieningen een individu kan bereiken binnen het 

tijdruimtebudget dat hij ter beschikking heeft. Deze bereikbaarheidsmaten 

hebben de mogelijkheid om te variëren tussen personen onderling. Gezien 

ze ook rekening houden met het tijdsaspect, kan de bereikbaarheid van een 

persoon ook fluctueren naargelang het tijdstip. Persoonsgebaseerde 

bereikbaarheidsmaten zijn veel complexer om te berekenen omdat er nood 
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is aan uitgebreide informatie over het verplaatsingsgedrag van de persoon 

in kwestie. Bovendien kan het resultaat van dergelijke 

bereikbaarheidsanalyses niet eenvoudig gecommuniceerd worden, laat 

staan geaggregeerd worden voor een groep van personen. Deze gebreken 

kunnen een hindernis vormen voor ruimtelijke planners en beleidsmakers 

om persoongebaseerde bereikbaarheidsmaten te implementeren 

(Delafontaine et al., 2011). Figuur 4 geeft inzicht in het verband tussen het 

tijdruimtebudget van personen (hier worden huishoudens als basisentiteit 

beschouwd), het transportsysteem en het tijdruimtebudget van 

voorzieningen. Elke trip die een individu onderneemt, wordt gelimiteerd 

door de tijd-ruimtelijke organisatie binnen zijn huishouden. Het gaat hier 

bijvoorbeeld over vaste activiteiten zoals gaan werken. Tijdens deze 

activiteit is de bereikbaarheid van het individu in principe zeer sterk 

gereduceerd aangezien hij geen mogelijkheid heeft om zich te verplaatsen 

voor niet-jobgerelateerde activiteiten. Wanneer een huishouden slechts 

over één wagen beschikt en de persoon gebruikt deze voor zijn woon-

werkverplaatsingen, wordt bijgevolg ook de bereikbaarheid van diens 

partner beperkt omdat hij deze auto dan niet ter beschikking heeft. Het 

transportsysteem dat een individu ter beschikking heeft, fluctueert dus 

doorheen de tijd. Daarnaast is bereikbaarheid ook afhankelijk van de tijd-

ruimtelijke organisatie van de voorzieningen. Openingstijden van de 

voorzieningen spelen hier een cruciale rol. Daarnaast kunnen individuen 

verschillende barrièrewerkingen ondervinden waardoor toegang tot het 

transportsysteem wordt gehinderd (Graffon et al., 2001):  

- Fysieke barrières: lichamelijke belemmeringen; 

- Financiële barrières: de kost van transport is te hoog;  

- Temporele barrières: het tijdskader van het transportsysteem is 

ontoereikend; 

- Ruimtelijke barrières: de toegang tot transport wordt gehinderd 

door de positie ervan; 

- Psychologische barrières: angst of stress om zich te verplaatsen. 

Deze barrières kunnen individuele bereikbaarheid beperken waardoor het 

individu verhinderd wordt om een gewenste activiteit uit te voeren. 

 

Een brede waaier aan niet-ruimtelijke factoren kan dus aan de basis liggen 

van bereikbaarheidsdiscrepanties tussen individuen. Zo kan gesteld worden 

dat het niet plaatsen zijn die in meer of mindere mate bereikbaar zijn, wel 

personen die in meer of mindere mate toegang hebben tot die plaats 

(Farrington, 2007). Volgens deze redenering dienen personen en niet 

plaatsen centraal te staan gezien zij degene zijn die transport tot een sociaal 

goed maken (Martens, 2012). 
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Figuur 4: Componenten van individuele bereikbaarheid en mogelijke barrièrewerkingen  

(naar Church et al., 2000; Graffon et al., 2001) 

 

De categorie van persoonsgebaseerde bereikbaarheidsmaten hebben 

bijgevolg wel het potentieel om veranderingen in het transportsysteem in 

een sociaal perspectief te evalueren (Geurs & van Wee, 2004). Deze 

bereikbaarheidsmaten incorporeren persoonlijke karakteristieken van een 

individu, gecombineerd met de mogelijke transportmiddelen die hij ter 

beschikking heeft en met de omgeving van dat individu waarin verschillende 

voorzieningen zich bevinden. De literatuur rond transport en sociale 

exclusie
5
 biedt inzicht in de relaties tussen deze uiteenlopende factoren (zie 

Figuur 5). Het gebrek aan bereikbaarheid wordt volgens Lucas (2012) gezien 

                                                                 
5
 “Social exclusion is a complex and multi-dimensional process. It involves 

the lack or denial of resources, rights, goods and services, and the inability 

to participate in the normal relationships and activities, available to the 

majority of people in a society, whether in economic, social, cultural or 

political arenas. It affects both the quality of life of individuals and the 

equity and cohesion of society as a whole.” (Levitas et al., 2007, p. 25) 

als het gevolg van ruimtelijke factoren (transport disadvantage) en 

persoonlijke kenmerken (social disadvantage) en ligt aan de oorzaak van 

sociale exclusie. 
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Figuur 5: Transport- en ruimtelijke aspecten als oorzaak van 

onbereikbaarheid en sociale exclusie 

(Lucas, 2012, p. 107) 

 

Een lacune in de literatuur is het gebrek aan een algemeen aanvaard 

methodologisch kader waarin verschillen in transport/bereikbaarheid 

tussen personen geïdentificeerd en geëvalueerd kunnen worden 

(Kamruzzaman & Hine, 2011). Meestal staat het concept activiteitenruimte 

centraal om individuele bereikbaarheid te kwantificeren. Hiermee wordt dat 

deel van de omgeving aangeduid waarin een individu zijn/haar activiteiten 

uitvoert (zie Golledge en Stimson (1997) voor een uitgebreid overzicht) en 

dus welke voorzieningen binnen het tijd-ruimtelijk bereik van dat individu 

liggen. De karakteristieken van de activiteitenruimte van een individu 

vormen het gecombineerd resultaat van persoonlijke kenmerken van een 

individu, de transportmogelijkheden die dit individu ter beschikking heeft en 

de voorzieningen die het individu wenst te bereiken om te participeren aan 

maatschappelijke activiteiten (Casas, 2007). 

 

De meest gebruikte data om de activiteitenruimte van een individu te 

onderzoeken, zijn verplaatsingsdagboeken waarin elke verplaatsing met 

specifieke kenmerken (zoals transportmiddel, doel, afstand, tijd,…) wordt 

geregistreerd. De activiteitenruimte is echter niet eenvoudig te vatten in 

één maatstaf waardoor onderzoek dat onder deze noemer kan worden 

ondergebracht, niet steeds dezelfde methodologie hanteert. Onderzoek 

heeft bovendien aangetoond dat de gebruikte methode de resultaten van 

dergelijk onderzoek in sterke mate bepaalt (Neutens et al., 2010). In de 

volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op methodologisch innovatieve 

studies die activiteitenruimte in sociaal perspectief trachten te 

kwantificeren door gebruik te maken van diverse indicatoren.  

 

Schönfelder en Axhausen (2003) waren één van de pioniers in hun kijk op 

activiteitenruimtes in sociale context. Zij meten de activiteitenruimtes op 

drie verschillende manieren, namelijk aan de hand van standaardellipsen, 

kerneldichtheden en kortste-pad-algoritmes. De standaardellips vormt een 

maat voor de verdeling van de activiteitenlocaties in de ruimte. De 

oppervlakte ervan is een maat voor de spreiding van deze locaties en kan 
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vergeleken worden tussen individuen onderling of voor eenzelfde individu 

tussen verschillende tijdstippen. Een nadeel is dat ellipsen sterk 

generaliserend werken. Kerneldichtheden transformeren punten naar 

vlakken waarvan oppervlaktes kunnen berekend worden. Inhoudelijk geeft 

dit een fijner beeld dan de standaardellips, maar het negeert de connecties 

tussen activiteiten. Het kortste-pad-algoritme, gecombineerd met een 

ruimtelijke buffer hierrond lijkt volgens Schönfelder en Axhausen (2003) de 

beste van de drie besproken indicatoren. De auteurs halen hierbij nog aan 

dat het aantal trips als maatstaf enkel nuttig is als hierbij ook de oppervlakte 

van de activiteitenruimte, dus het aantal unieke locaties, toeneemt. Indien 

veel trips worden uitgevoerd naar slechts een beperkt aantal locaties, kan 

dit duiden op een gebrek aan transport. Casas (2007) bepaalt eerst de 

langste afstand van alle trips van een individu en bakent op die manier de 

potentiële activiteitenruimte af. Vervolgens wordt voor elk van deze 

gebieden nagegaan hoeveel voorzieningen er gesitueerd zijn (Casas, 2007). 

Casas et al. (2009) gaan nog een stap verder en houden ook rekening met 

het tijdsbudget (verder bouwend op Weber en Kwan (2002)) dat afhankelijk 

is van het gebruikte transportmiddel om de activiteitenruimte en het 

daaruit vloeiende aantal voorzieningen te bepalen.  

 

Samengevat kan gesteld worden dat elke studie die zich toespitst op het 

bepalen van de individuele bereikbaarheid aan de hand van 

activiteitenruimtes, andere indicatoren naar voor schuift zoals omvang van 

de activiteitenruimte (uitgedrukt in oppervlakte, kerneldichtheid, kortste-

pad-algoritme,…), aantal trips, unieke locaties, activiteitstypes, afstand 

(ruimtelijk en tijd), duur, etc. Elk van de indicatoren heeft een iets andere 

insteek waardoor ze als complementair beschouwd kunnen worden om 

individuele bereikbaarheid te analyseren op basis van waargenomen 

activiteitenpatronen. Kamruzzaman en Hine (2011) tonen deze 

complementariteit aan de hand van enkele scenario’s aan: 

- Scenario 1: een individu woont in het stadscentrum en bezoekt 

veel nabijgelegen locaties. De oppervlakte van de 

activiteitenruimte zal bijgevolg klein zijn, maar dit betekent niet 

automatisch dat deze persoon niet in staat is zijn/haar 

noodzakelijke activiteiten uit te voeren. Een kleine oppervlakte kan 

daarnaast ook het gevolg zijn van een beperkt aantal uitgevoerde 

activiteiten. Het in acht nemen van het aantal bezochte locaties 

kan dit bewijzen of ontkrachten en werkt aanvullend op de 

oppervlakte van de activiteitenruimte. 

- Scenario 2: een individu bezoekt een groot aantal locaties verspreid 

over de stad. Zowel de oppervlakte als het aantal locaties zal groot 

zijn, maar dit toont niet aan dat het individu al zijn noodzakelijke 

verplaatsingen heeft kunnen maken. Het nagaan van het aantal 

voorzieningentypes dat het individu heeft bezocht (bijvoorbeeld 

naar het werk, de winkel of het ziekenhuis) biedt hiervoor een 

alternatief. 

- Scenario 3: twee individuen bezoeken exact dezelfde locaties 

gedurende de week, maar de ene persoon verplaatst zich veel 

sneller dan de andere. Op basis van voorgaande maatstaven zal 

hun maatschappelijke participatie exact dezelfde zijn, terwijl 
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duidelijk is dat degene die zich sneller kan verplaatsen, een hogere 

bereikbaarheid heeft.  

 

Een enkele indicator slaagt er duidelijk niet in de veelzijdige facetten van 

individuele bereikbaarheid te capteren. Kamruzzaman en Hine (2011) 

creëerden daarom een methode die deze afzonderlijke indicatoren 

integreert tot een geïntegreerde participatie-index (zie paragraaf 4.2.2).  

2.2.3 Transportplanning vandaag  

De twee vaakst voorkomende instrumenten die vandaag de dag gebruikt 

worden in transportplanning zijn transportmodellering en kosten-

batenanalyse. In onderstaande paragrafen wordt het kernidee van beide 

instrumenten kort toegelicht vanuit een sociaal perspectief. 

 

2.2.3.1 Transportmodellering 

Een traditioneel vierstapsmodel uit de transportmodellering (zie Figuur 6) 

tracht inzicht te verschaffen in de stromen tussen plaatsen met als output 

een voorspelling van verkeersintensiteiten (Bezembinder, 2009). Hoewel 

deze techniek soms als gedateerd en irrelevant bestempeld wordt, is het 

nog steeds een wijdverspreide praktijk (Martens, 2006). Vertrekkend van 

landgebruik- en socio-economische data wordt eerst het totaal aantal 

aankomende en vertrekkende trips voorspeld (tripgeneratie). In een tweede 

fase wordt het totaal van aankomende en vertrekkende trips per zone 

uitgesplitst zodat een herkomst-bestemmingstabel of –matrix kan worden 

opgesteld (tripdistributie). De derde stap verdeelt de trips over de 

beschikbare vervoersmodi (modale opsplitsing). In de vierde stap wordt de 

route tussen herkomst en bestemming vastgelegd (routekeuze). Dit 

basismodel werd op verschillende wijzen verfijnd, meestal met als doel de 

ecologische impact beter in te schatten (zie bijvoorbeeld het model van 

Garrett en Wachs (1996) dat luchtvervuiling ten gevolge van nieuwe 

infrastructuur in kaart brengt).  

 

 

Figuur 6: Vierstapsmodel in transportplanning  

(Garrett & Wachs, 1996, p. 8)
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2.2.3.2 Kosten-batenanalyse 

Kosten-batenanalyse kan omschreven worden als “a process of identifying, 

measuring and comparing the benefits and costs of an investment project or 

program” (Campbell & Brown, 2003, p. 1). Het is een monetaire 

evaluatiemethode waarbij verwachte kosten worden afgewogen tegenover 

te verwachten baten. Het grote voordeel van de kwantificering van alle 

impacten, is de eenvoudige vergelijkbaarheid tussen verschillende 

alternatieven. Bovendien kan deze kwantitatieve methode eenvoudig 

gerapporteerd worden aan politici en beleidsmakers. De onderliggende 

ethische stroming van de kosten-batenanalyse is het utilisme (zie paragraaf 

2.1.1.1) wat impliceert dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen 

degenen die de baten en/of kosten van een project of een beleidsmaatregel 

toebedeeld krijgen (Thomopoulos et al., 2009). 

 

2.2.3.3 Beoordeling  

Martens (2012) stelt dat transportplanning nog steeds geleid wordt door 

het vrije marktprincipe en er dus tot op vandaag nog geen afzonderlijke 

‘distributieve sfeer’ (Walzer’s theorie, zie paragraaf 2.1.1.4) voor 

bereikbaarheid als sociaal goed gecreëerd is. Drie redenen worden gegeven 

om deze stelling te onderbouwen.  

 

Ten eerste is de aandacht voor distributieve aspecten nog steeds 

ondergeschikt; beleidsevaluatie gebeurt in termen van performantie en niet 

op basis van welke bevolkingssegmenten voordeel halen uit de 

beleidsmaatregel (Martens, 2012). In een kosten-batenanalyse kan dit 

aangetoond worden via de link tussen het totaal aantal trips (de 

vervoerswaarde) en het totaal aan baten dat een transportinvestering 

oplevert. Hoe meer trips voorspeld worden voor een specifieke link (hoe 

groter het vervoersvolume), hoe meer tijdsbesparing dit oplevert voor de 

gehele samenleving, dus hoe hoger de totale baten voor de samenleving. 

Dit principe bevoordeelt de ‘sterkste’ bevolkingsgroepen gezien deze 

disproportioneel sterker doorwegen in de kosten-batenanalyse wegens hun 

grote mobiliteit en dus hoger aantal trips.  

 

Ten tweede is transportmodellering sterk gedreven door het 

marktgebaseerde distributieve principe van vraag. Actuele vraag gaat echter 

voorbij aan mogelijke latente vraag of nood. Dit impliceert dat 

transportmodellering gebaseerd op geaggregeerde vraag de huidige 

verschillen in mobiliteit en bereikbaarheid tussen individuen enkel nog zal 

versterken (Martens, 2006).  

 

Ten derde zijn de schaarse maatregelen die verdelingseffecten wel 

meenemen, zoals de voorziening van openbaar vervoer in gebieden met 

lage vraag, zeer specifiek gericht op een beperkte groep van personen of 

plaatsen. Een distributieve sfeer voor transport zou focussen op de algehele 

samenleving door het verstrekte niveau van bereikbaarheid van de ene 

groep ter vergelijken met de rest van de samenleving (Martens, 2012).  
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Martens (2012) maakt duidelijk dat de creatie van een afzonderlijke 

distributieve sfeer met een basisprincipe, anders dan het vrije 

marktprincipe, weldegelijk een noodzaak is geworden in de hedendaagse 

maatschappij. In traditionele maatschappijen bestond transport 

voornamelijk uit verplaatsingen te voet. Deze dominantie garandeerde een 

minimaal verschil in bereikbaarheid tussen personen. Met de opkomst van 

privaat individueel gemotoriseerd transport onderging de sociale betekenis 

van transport een transformatie. Gemotoriseerd vervoer veranderde al snel 

van luxe naar noodzaak en bepaalt nu in sterke mate de kansen van 

individuen in de huidige maatschappij. Daarnaast wordt de wijze waarop 

transportmiddelen vandaag verdeeld worden nog steeds gedomineerd door 

de beschikbaarheid van financiële middelen wat resulteert in een 

onrechtvaardige verdeling tussen individuen onderling.  

2.3 Transportplanning vanuit een sociaal rechtvaardigheidsperspectief 

In deze sectie worden vorige literatuursecties met elkaar geconfronteerd en 

wordt onderzocht welke theorieën en principes transportplanning kunnen 

sturen naar een meer rechtvaardige planningspraktijk. Hiervoor wordt er 

teruggegrepen naar de ethische theorieën en verdelingsprincipes uit 

paragraaf 2.1.1 en worden deze geanalyseerd in de context van 

transportplanning. 

 

2.3.1 Utilisme 

Sociale rechtvaardigheid gaat om de moreel billijke verdeling van een goed. 

Het utilisme (zie paragraaf 2.1.1.1) kan niet als basis gebruikt worden om de 

distributie van het transportgoed in de maatschappij te rechtvaardigen. 

Utilisme is in staat een helder antwoord te verschaffen op de vraag wat 

optimaal is voor de totale maatschappij, maar slaagt er niet in distributie-

effecten te incorporeren (van Wee & Lucas, 2012).  

 

2.3.2 Egalitarisme 

Het egalitarisme (zie paragraaf 2.1.1.2) streeft naar meer gelijkwaardige 

distributie van een goed in de maatschappij, onafhankelijk van de 

verschillen tussen individuen (van Wee & Lucas, 2012). Volgens Martens 

(2012) is dit zuiver egalitaristisch uitgangspunt niet geschikt om ruimtelijke 

distributies op te baseren. Ruimte heeft het intrinsiek kenmerk dat centra 

zich doorheen de tijd zullen ontwikkelen waardoor er steeds een kern-

periferieverdeling zal ontstaan (Martens, 2012). Hierdoor zal er 

onvermijdelijk een verschil in bereikbaarheid ontstaan. Het doel van 

transportbeleid kan er niet in bestaan het verschil tussen kern en periferie 

te verkleinen. Om deze reden blijft het principe van gelijkheid om de 

distributie van het transportgoed, i.e. bereikbaarheid, te sturen, niet 

overeind. Van Wee & Lucas (2012) menen echter wel dat bereikbaarheid als 

een ‘primair sociaal goed’ (zoals gedefinieerd door Rawls (1971), zie 

paragraaf 2.1.1.2) beschouwd kan worden. Als voorbeeld wordt de 
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bereikbaarheid van bepaalde noodzakelijke bestemmingen zoals winkels 

met dagelijkse levensbehoeften, onderwijs, medische voorzieningen 

aangegeven. Bereikbaarheid is hier een relatief gegeven omdat men focust 

op verschillen tussen individuen of groepen van mensen. Transportbeleid 

moet er volgens deze auteurs dus op gericht zijn de grootste baten toe te 

kennen aan de zwaksten, in casu individuen met de minste bereikbaarheid, 

in de maatschappij. Deze stelling kan ook gemotiveerd worden op basis van 

de eerste wet van Gossen (De Clercq, 2006) die stelt dat bij toename van 

het aantal geconsumeerde eenheden, het marginaal nut ervan afneemt. 

Toegepast op bereikbaarheid (zie Figuur 7) betekent dit dat een individu 

met een reeds grote bereikbaarheid het nut van een eenheid extra 

bereikbaarheid minder hoog inschat dan een persoon met een beperkte 

bereikbaarheid (Martens, 2006). 

 

Figuur 7: Principe van het afnemende marginale nut 

toegepast op bereikbaarheid 

(naar Martens, 2006) 

2.3.3 Sufficientarisme 

Het sufficientarisme (zie paragraaf 2.1.1.3) richt zich op het halen van een 

vastgestelde drempelwaarde. De nadruk ligt dus hier niet zozeer op het 

verschil in bereikbaarheid tussen mensen, wel in het verwerven van een 

bepaalde bereikbaarheidnorm. Het sufficientarisme rechtvaardigt daarmee 

het willen garanderen van een minimum aan bereikbaarheid voor een 

bepaalde groep mensen die zonder beleid onder dit niveau zou zitten. Het 

heikele punt hierbij is dat het bepalen van die specifieke norm erg 

contextafhankelijk is. Van Wee & Lucas (2012) menen dat dit echter niet 

hoeft te betekenen dat deze piste daarom verlaten moet worden.  

 

2.3.4 Transport als ‘distributive sphere’ 

In Martens’ (2012) zoektocht naar een basisprincipe voor transport als 

afzonderlijke distributieve sfeer, onderzoekt hij naast gelijkheid (reeds 

behandeld in paragraaf 2.3.2) de principes verdienste en nood, beiden 

persoonsgeboden karakteristieken, en twee meer rekenkundige 

basisbeginselen. In volgende paragrafen wordt elk van beide categorieën 

besproken. 

 

Verdienste biedt volgens hem geen mogelijkheid om te hanteren als 

basisprincipe. Nood daarentegen zou impliceren dat transportbeleid deze 

individuen of groepen dient te begunstigen die om een of andere reden een 

grotere bereikbaarheid dan anderen nodig hebben. De uitdaging om dit 
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principe te hanteren wordt bemoeilijkt door twee obstakels. Ten eerste is 

het niet eenvoudig om noodzakelijke behoeften van minder noodzakelijke 

te onderscheiden en deze behoeften vertalen naar verplaatsingsbehoeften 

is nog minder voor de hand liggend. Een tweede barrière is het gevolg van 

het collectieve karakter van transportbeleid; beleid dient gericht te zijn op 

de hele samenleving, niet op specifieke individuen en dit voor lange in 

plaats van korte termijn. Martens (2012) meent bovendien dat de huidige 

noden van individuen weinig relevant zijn omdat de focus dient te liggen op 

de collectieve transportnoden, nu en in de toekomst.  

 

Om het onderscheid tussen noodzakelijke en andere trips te maken, kan 

een matrix die vertrekt van de lokalisatie van basisvoorzieningen zoals 

gezondheidzorg, scholen en werkgelegenheid gehanteerd worden in plaats 

van de tripgeneratiematrix die in traditionele transportmodellering wordt 

gebruikt (Martens, 2006). De ogenschijnlijk paternalistische houding waarbij 

door het beleid zelf bepaald wordt welke noden individuen hebben, in 

plaats van deze noden door de bevolking zelf te laten invullen, is in 

werkelijkheid niet het geval volgens Martens (2006). Door de noden van 

verschillende bevolkingssegmenten mee te nemen (bijvoorbeeld zowel die 

van ouderen als jongeren), wordt een robuuste matrix opgebouwd die de 

noden van de hele bevolking weerspiegelt. Daarnaast blijft een traditioneel 

transportmodel gebaseerd op vraag nog steeds relevant omdat de totale 

transportvraag nog steeds bepalend is voor de capaciteit van een 

transportlink, terwijl een op noden gebaseerd model louter aangeeft welke 

links dienen te worden uitgebouwd (Martens, 2006). 

 

De meer rekenkundige criteria die volgens Martens (2012) tegemoet komen 

aan een rechtvaardige transportplanning zijn (i) maximaliseren van de 

gemiddelde bereikbaarheid met een drempelwaarde en (ii) maximaliseren 

van de gemiddelde bereikbaarheid met een beperking op de 

interindividuele bereikbaarheidsvariabiliteit. Martens (2012) noemt dit het 

‘maximax-principe’. Dit slaat op het maximaliseren van de gemiddelde 

bereikbaarheid en het bewaken dat de maximale variabiliteit die aanvaard 

kan worden, niet overschreden wordt. Het verschil tussen beide criteria is 

kwalitatief van aard: het tweede criterium bepaalt het niveau van de 

drempelwaarde op basis van het individu met de grootste bereikbaarheid. 

Wanneer veranderingen in het transportsysteem optreden en de 

bereikbaarheid van diegene met de grootste bereikbaarheid stijgt, zal de 

drempelwaarde automatisch aangepast worden. Bij het eerste criterium 

ontbreekt dit adaptatiemechanisme. Het maximax-principe combineert een 

maximale gemiddelde bereikbaarheid met een limiet op het verschil tussen 

de individuen met de grootste en kleinste bereikbaarheid. Figuur 8 geeft dit 

grafisch weer. 
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Figuur 8: Het 'maximax-principe' 

(Martens, 2012, p. 1049) 

 

Het meest linkse scenario stelt de individuele bereikbaarheid van de 

personen met hoogste en laagste bereikbaarheid voor. In beleidsscenario a 

verbetert de bereikbaarheid van alle individuen; zowel degene met de 

hoogste als met de laagste bereikbaarheid heeft dus voordeel bij het beleid, 

maar de variatie in individuele bereikbaarheid vergroot echter (range +1). 

Beleidsscenario’s b en c voldoen aan het ‘maximax-principe’ in de zin dat de 

gemiddelde bereikbaarheid toeneemt en de variatie tussen de individuen 

met de hoogste en laagste bereikbaarheid constant wordt gehouden (range 

+0). In dit geval verdient beleidsscenario c de voorkeur omdat het in een 

hogere gemiddelde bereikbaarheid resulteert dan scenario b, ondanks dat 

het bereikbaarheidsniveau van het individu met de laagste bereikbaarheid 

hier lager is.  

 

Transportplanning volgens het maximax-principe garandeert dus dat de 

gemiddelde bereikbaarheid maximaal is en er tegelijkertijd geen individuen 

of populatiegroepen over het hoofd worden gezien. De toepassing van 

dergelijk principe is echter geen eenduidig proces. Ten eerste dient 

persoonsbereikbaarheid gemeten te worden. Zoals Neutens et al. (2010) 

aantoonden, is het resultaat van dergelijke analyse sterk afhankelijk van de 

gebruikte indicator. Daarnaast kunnen uitschieters de extreme waarden in 

bereikbaarheidsniveaus sterk vertekenen. Martens et al. (2012) stellen 

daarom voor eerst de verdeling van de individuele bereikbaarheid te 

analyseren alvorens het principe toe te passen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3   BELEIDSKADER 
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In volgende paragrafen wordt kort het beleidskader geschetst waarin de 

plannen voor de uitbreiding van het grootstedelijk tramnetwerk in Gent 

kaderen. Naast de structuurplannen op verschillende niveaus, wordt ook 

aandacht geschonken aan beleidsmaatregelen die aspecten van openbaar 

vervoer mee bepalen of vormgeven. Tot slot wordt er ingezoomd op het 

planningsproces van de tramlijnuitbreiding en bijhorende priorisering. 

 

 

Figuur 9: Selectie stedelijke gebieden en stedelijke netwerken  

(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2011, p. 213) 
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3.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

De traditionele, ‘complete’ stad die zowel functioneel als morfologisch als 

eenheid functioneert, wordt volgens het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen (RSV) steeds meer fictie in Vlaanderen (Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap, 2011). Ten gevolge van suburbanisatie en spreiding 

van functies is in de plaats daarvan een stedelijk conglomeraat ontstaan dat 

wordt gekenmerkt door een sterke fragmentatie van de ruimte. Om dit 

stedelijk conglomeraat te structureren, wordt ervoor gekozen het fysisch 

systeem en de onbebouwde gebieden enerzijds en plekken van potentiële 

ontwikkeling anderzijds af te bakenen. De gebieden waar het wenselijk is 

ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren, worden beleidsmatig als 

stedelijk gebied aangeduid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier 

categorieën van stedelijke gebieden (zie Figuur 9): grootstedelijke gebieden 

(Antwerpen en Gent), regionaalstedelijke gebieden (onder meer Aalst, 

Brugge en Kortrijk), structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden 

(bijvoorbeeld Deinze, Eeklo en Lokeren) en kleinstedelijke gebieden op 

provinciaal niveau (waaronder Wetteren en Zottegem). Naast het creëren 

van bijkomend aanbod aan woningen, ruimte voor economische activiteiten 

en het versterken van het stedelijk functioneren (zoals diensten, 

gemeenschapsvoorzieningen en stedelijke voorzieningen) dient er ook 

aandacht te gaan naar alternatieve vormen van mobiliteit in deze gebieden. 

 

Het RSV (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2011) bepaalt dat 

ruimtelijke uitvoeringsplannen dienen in te staan voor de afbakening van de 

stedelijke gebieden. De grenzen van een stedelijk gebied dienen bepaald te 

worden op basis van de bestaande bebouwde omgeving, de visie op de 

ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken stedelijk gebied en de 

bereikbaarheid
6
. Om de leefbaarheid in stedelijke gebieden te bevorderen, 

dient automobiliteit te worden afgeremd ten voordele van zacht en 

openbaar verkeer. De ruimtelijke visie op mobiliteit dient dus een 

belangrijke rol te spelen in het afbakeningsproces om deze vormen van 

stedelijke mobiliteit te stimuleren en operationeel te maken. 

 

Het RSV (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2011) erkent dat een 

duurzame mobiliteit zowel economische, sociale als ecologische 

componenten dient te incorporeren. Een van de vier basisdoelstellingen om 

duurzame mobiliteit te implementeren is gericht op het optimaliseren van 

de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur. Hierbij worden 

ruimtelijke condities gecreëerd voor het verbeteren van het collectief 

vervoer en de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten 

die ontsloten worden door openbaar vervoer. Enkele van de uitgangspunten 

                                                                 
6
 Bereikbaarheid wordt in het RSV gedefinieerd als “de relatieve 

kwaliteitsmaat van een gebied die de gewogen reisweerstand naar al de 

erop betrokken overige gebieden weergeeft. Anders gesteld is 

bereikbaarheid het gemak waarmee een plaats of een voorziening kan 

worden bereikt.”. (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2011, p. 437) 
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om deze duurzame stedelijke mobiliteit te bewerkstelligen zijn de 

noodzakelijke bereikbaarheid garanderen, het verbeteren van de 

kwantitatieve en kwalitatieve ruimtelijke condities voor de alternatieve 

vervoerswijzen en het optimaliseren van de grotendeels bestaande 

infrastructuur. Daarnaast schrijft het RSV voor sectorale instrumenten op te 

zetten om de doelstellingen inzake mobiliteit te bereiken waarbij het 

voorbeeld gegeven wordt van bedrijfsvervoersplanning als specifiek 

doelgroepenbeleid.  

 

Een geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, mobiliteit en 

infrastructuur wordt in het RSV (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

2011) gehanteerd waarbij het vrijwaren van de verplaatsingsbehoeften 

binnen de samenleving centraal staat. Als uitgangspunt wordt een 

selectieve verbetering en uitbouw van de verplaatsingsmogelijkheden met 

openbaar, collectief en niet-gemotoriseerd vervoer vooropgesteld. 

Gedeconcentreerde bundeling leidt tot een ruimtelijke bundeling van de 

verplaatsingsbehoeften waardoor de noodzakelijke voorwaarde voor 

collectief vervoer vervuld kan worden. In een straal van ongeveer twintig 

kilometer rond de stedelijke gebieden is de uitbouw van het huidige 

collectieve vervoer echter niet voldoende attractief om als volwaardig 

alternatief voor autovervoer te fungeren. Daarom wordt voorgesteld in te 

zetten op sterke uitbouw van dit voorstedelijke openbare vervoer.  

 

3.2 Afbakening grootstedelijk gebied Gent 

In navolging van het RSV werd een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
7
 

opgesteld dat de grenzen van het grootstedelijk gebied Gent afbakent 

(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2005). Deze grenslijn kan aanzien 

worden als een beleidslijn waarmee aangegeven wordt in welk gebied een 

grootstedelijk-gebiedsbeleid gevoerd zal worden. De afbakening bepaalt 

met andere woorden waar stedelijke ontwikkelingen gewenst zijn en waar 

niet. 

 

Er wordt gesteld dat het mobiliteitsbeleid moet evolueren van een volgend 

naar een sturend beleid dat zich meer moet richten op het collectief vervoer 

onder meer door de uitbouw van een attractief voorstedelijk 

openbaarvervoersnet. De realisatie hiervan moet vooraf gaan aan nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat de openbaarvervoersassen 

eerst gerealiseerd dienen te worden vooraleer hieraan ruimtelijke 

ontwikkelingen gekoppeld worden. Één van de ruimtelijke principes die 

gehanteerd worden bestaat uit het stimuleren van stedelijke 

ontwikkelingen in de voorstedelijke kernen Lochristi, Destelbergen, 

Merelbeke, De Pinte en Evergem door middel van hoogwaardige radiaal-

gerichte openbaarvervoersassen (aangeduid als blauwe gestreepte aders in 

Figuur 10). De afbakening van het grootstedelijk gebied heeft echter 

                                                                 
7
 Definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005 

(B.S. 19/1/2006) 
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aanzienlijke doorwerkingen op het openbaarvervoersaanbod. Het principe 

‘basismobiliteit’ is immers gebaseerd op deze afbakening. 

 

 

Figuur 10: Hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur  

(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2011, p. 22) 

3.3 Basismobiliteit en netmanagement 

Het socialistisch gedachtegoed van de ministers van Mobiliteit in 

Vlaanderen gedurende de periode 1995-2009 heeft ervoor gezorgd dat ook 

sociale aspecten van mobiliteit reeds aan bod kwamen in het 

mobiliteitsdebat. Om het mobiliteitsbeleid meer inclusief te maken en ook 

te richten op vervoersgevoelige mensen en groepen, werd het principe 

‘basismobiliteit’ naar voor geschoven. Dit werd initieel juridisch verankerd 

op initiatief van de toenmalige Vlaamse Regering in het Decreet van 20 april 

2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg
8
 

(B.S. 21/04/2001). Het principe van basismobiliteit steunt op een 

aanbodsgestuurd model:  

 

 “De basismobiliteit heeft tot doel binnen de woonzones van 

grootstedelijke, stedelijke, randstedelijke, kleinstedelijke en buitengebieden 

een minimumaanbod van geregeld vervoer aan de gebruiker te bieden. Het 

minimumaanbod houdt bedieningsfrequenties en afstanden tot haltes van 

geregeld vervoer in.”  

(Artikel 4) 

 

                                                                 
8
 Gewijzigd bij de decreten van 13 februari 2004 (B.S. 29/03/2004), 13 

februari 2004 (B.S. 30/03/2004) - erratum (B.S. 17/05/2004), 7 juli 2006 

(B.S. 05/09/2006), 8 mei 2009 (B.S. 06/07/2009) 
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Basismobiliteit kan dus als een sociaal recht worden beschouwd. De 

definitie toont aan dat het principe van basismobiliteit een directe link heeft 

met ruimtelijk beleid, meer bepaald met de selectie, afbakening en nadere 

uitwerking van de stedelijke gebieden (en het buitengebied) zoals bepaald 

in het RSV (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2011). Zoals af te 

leiden uit Tabel 1 vertaalt het al dan niet deel uitmaken van een stedelijk 

gebied zich in grote verschillen wat betreft de frequentie van en de 

maximale halteafstand tot openbaar vervoer.  

 

Tabel 1: Basismobiliteit volgens gebiedstype (Decreet Basismobiliteit) 

 

 

Als aanvulling op het principe van basismobiliteit, werd het principe van 

netmanagement ontwikkeld. Dit steunt op een vraaggestuurd model: 

 

“Het netmanagement heeft tot doel de realisatie van de basismobiliteit […] 

en de doelmatige en efficiënte organisatie van het geregeld vervoer, waarbij 

maximaal tegemoet gekomen wordt aan de verplaatsingsbehoeften en 

verplaatsingsstromen.”  

(Artikel 8) 

 

Dit principe bouwt verder op basismobiliteit en gaat op zoek naar 

marktpotentieel om het aanbod van De Lijn te optimaliseren. Dit gebeurt 

aan de hand van het zogenaamde multimodaal model (MMM) dat de 

vervoersstromen in Vlaanderen tracht te simuleren (De Lijn, 2009b). De 

input hiervoor is gebaseerd op bestaande databanken van de Vlaamse en 

federale overheid en andere instanties en op verplaatsingsonderzoek. Het is 

een klassiek vierstapsmodel (zie paragraaf 2.2.3.1) dat tripgeneratie en –

distributie, modale uitsplitsing en triptoedeling integreert. Dit model kan 

echter enkel de vervoersvraag tijdens een gemiddeld avondspitsuur 

simuleren waardoor marktonderzoek – zoals enquêtes of tellingen – dient 

te worden uitgevoerd om stromen die hier buiten vallen te modeleren 

(bijvoorbeeld gedurende de nacht of het weekend).  

 

Uit de simulering van het MMM wordt vervolgens een lijst van projecten 

gedistilleerd die geëvalueerd worden op basis van een maatschappelijke 

kosten-batenanalyse (Verdurmen, 2012). Dit is een integraal 

afwegingsinstrument waarin “alle effecten van een project die 

maatschappelijk van belang zijn worden geëvalueerd” (p. 26). Het gaat hier 

echter om een economisch afwegingsinstrument wat inhoudt dat alle 

Weekdagen          

6 tot 9 en                        

16 tot 18 uur

Weekdagen                    

9 tot 16 en                       

18 tot 21 uur

Weekend                        

8 tot 23 uur

Maximale 

halteafstand

Grootstedelijk 

gebied
5 ritten/uur 4 ritten/uur 3 ritten/uur 500 meter

Stedelijk gebied 4 ritten/uur 3 ritten/uur 2 ritten/uur 500 meter

Rand- en 

kleinstedelijk 

gebied

3 ritten/uur 2 ritten/uur 1 rit/uur 650 meter

Buitengebied 2 ritten/uur 1 rit/uur 1 rit/2 uur 750 meter
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effecten in geldtermen uitgedrukt worden. Langs de kostenzijde worden 

investerings-, onderhouds- en exploitatiekosten in kaart gebracht. Langs de 

batenzijde wordt een onderscheid gemaakt tussen directe, indirecte en 

externe effecten. Directe effecten omvatten de vervoersbaten van het 

openbaar vervoer zelf, de vervoersbaten voor personenwagen en de 

tijdsbaten voor goederenvervoer. Bij de indirecte effecten worden onder 

andere werkgelegenheid, agglomeratie-effecten, productietoename door 

transportkostendaling, begrotingseffecten als gevolg van effecten op de 

arbeidsmarkt en minderuitgaven door de overheid aan 

parkeervoorzieningen in rekening gebracht. De externe effecten gaan van 

lokale luchtvervuiling, globale emissies, geluidshinder tot verkeersveiligheid. 

 

De weerhouden projecten worden nadien per provincie en volgens hun 

prioriteit gerangschikt. Deze prioritering gebeurt aan de hand van de 

volgende zes criteria (De Lijn, 2009c):  

1) Totale reizigerswinst: dit getal wordt berekend met het MMM 

voor één spitsuur. 

2) Reizigerswinst op jaarbasis/kost: hierbij wordt de 

reizigerswinst geëxtrapoleerd naar een volledig jaar. De kost is 

de totale kost van het project, inclusief de afschrijvingskosten. 

Met dit criterium kan men objectief beoordelen welk project 

per geïnvesteerde euro het meeste reizigers opbrengt. 

3) Modale verschuiving auto naar het openbaar vervoer: hierbij 

wordt het aantal verplaatsingen met het openbaar vervoer 

gedeeld door het totaal aantal verplaatsingen in, van en naar 

een corridor van 750 meter rond het project. Dit wordt zowel 

voor als na de simulatie van het project berekend. Het verschil 

tussen beiden is de modale verschuiving. 

4) Modale verschuiving auto naar openbaar vervoer in woon-

werkverkeer: dezelfde berekening als de bovenstaande, maar 

dan specifiek voor het motief woon-werkverkeer. 

5) Milieu: afname van CO2-uitstoot dankzij de vermindering van 

het aantal autokilometers op de weg. Hierbij wordt ook 

rekening gehouden met de toename van CO2-uitstoot van de 

bijkomende buskilometers. Trams rijden op groene stroom en 

stoten bijgevolg geen extra CO2 uit. 

6) Verkeersveiligheid: voornamelijk van belang bij het invoeren 

van avond- en nachtnetten, om zo het aantal weekend- en 

nachtongevallen te verminderen. 

 

3.4 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen 

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen wordt het 

Gentse omschreven als ‘het Oost-Vlaamse kerngebied, groeipool in Oost-

Vlaanderen’ (Provincie Oost-Vlaanderen, 2004, p. 233). Figuur 11 geeft de 

ruimtelijke principes weer die voor dit gebied gehanteerd worden. Een 

morfologisch samenhangend stedelijk lichaam wordt vooropgesteld. Het 

morfologisch vergroeien van de omgevende dorpen met dit stedelijk 

lichaam moet worden tegengegaan, enkel functionele relaties verbinden 
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beide gebieden. De open ruimte speelt een belangrijke rol in het voorkomen 

van de verdere uitdeining van stedelijke functies. Openbaarvervoersassen 

(tram en bus) vormen de structurerende elementen voor de stedelijke 

ontwikkeling. Concreet wordt de interne bereikbaarheid verzorgd door een 

grootstedelijk openbaarvervoersnet, opgebouwd rond zes 

structuurbepalende tramassen en een aanvullend ontsluitend busnet. 

Daarnaast worden de steenwegen ontwikkeld als hoofdstraten en 

invalswegen binnen het stedelijk gebied met prioriteit voor langzaam en 

openbaar vervoer. De hoofdstations Sint-Pieters en Dampoort vormen de 

verknopingspunten tussen het interne (stedelijke) en het externe 

(regionale) openbaar vervoer. 

 

Figuur 11: Ruimtelijke principes in het Oost-Vlaamse kerngebied  

(Provincie Oost-Vlaanderen, 2004, p. 235) 

3.5 Ruimtelijk Structuurplan Gent 

Het concept van het Ruimtelijk Structuurplan Gent vertrekt vanuit het 

patroon van de vier oude steenwegen die het stadscentrum verbinden met 

de deelgemeenten en de omliggende gemeenten (Dienst Stedenbouw en 

Ruimtelijke Planning Stad Gent, 2010). Er wordt gerefereerd naar ‘Gent 4 x 

4’ of ‘vierledig Gent’ gezien er op die manier vier steenwegen, vier 

woongebieden, vier groenpolen (zones met veel groen en/of natuur) en vier 

clusters van regionale bedrijventerreinen onderscheiden kunnen worden. 

Deze vierledigheid vertaalt zich in zes krachtlijnen (zie  

Figuur 12) die elk focussen op een specifiek thema. Wat betreft mobiliteit 

vormen de steenwegen de ruggengraat van het openbaarvervoersnetwerk 

dat door tramlijnen wordt bediend. Deze zogenaamde ‘hoofdstamlijnen’ 

(zie Figuur 13) bedienen de binnenstad, de randstad en -kernen.
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Figuur 12: Krachtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Gent  

(Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad Gent, 2010, pp. 17-19) 



_________________ 

33 

 

Figuur 13: Gewenste verkeers- en vervoersstructuur Gent  

(Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad Gent, 2010, p. 29) 

 

3.6 Mobiliteitsvisie 2020  

De zogenaamde Mobiliteitsvisie 2020 (De Lijn, 2009a) is een blauwdruk van 

de openbaarvervoersmaatschappij De Lijn die tracht in te spelen op de 

huidige en toekomstige mobiliteitsnoden, -behoeften en -opportuniteiten. 

Deze overkoepelende en coherente structuur waarin afzonderlijke 

projecten worden geïntegreerd, dient beschouwd te worden als een 

dynamische leidraad die De Lijn hanteert om in dialoog te treden met de 

verschillende stakeholders die in dit proces betrokken zijn. De centrale 

vraag waarop men een antwoord tracht te formuleren is hoe een verruimd, 

performant en geïntegreerd openbaarvervoersaanbod een rol kan spelen in 

een bereikbaar, gezond en welvarend Vlaanderen in 2020.  

 

Verschillende elementen hebben een belangrijke rol gespeeld in de 

totstandkoming van de visie op de gewenste openbaarvervoersstructuur 

(De Lijn, 2009a, p. 13). De basis voor de structuur van gewenste relaties 

wordt gevormd door de indeling van stedelijke gebieden uit het RSV 

(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2011). Het gewenste netwerk 

dat op basis hiervan wordt gedistilleerd, wordt het theoretisch net 

genoemd. Vervolgens worden de verplaatsingsstromen in kaart gebracht 

aan de hand van de provinciale verkeersmodellen van het Vlaams 

Verkeerscentrum en dit zowel voor het basisjaar 2007 als voor het 

trendscenario 2020. De verbindingen uit het theoretisch net worden nadien 

getoetst aan de verwachte verplaatsingsstromen in 2020. De stromen 

worden gestructureerd en gebundeld zodat een structuur ontstaat die het 
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minimum van de aan te bieden relaties weerspiegelt. Op basis hiervan 

worden knooppunten in het netwerk bepaald. De ontwerpeisen (visies rond 

frequentie, commerciële snelheid, gewenste halteafstand) bepalen 

vervolgens welke vervoerssystemen geschikt zijn om de relaties op het 

terrein te realiseren. Het resultaat van dit proces is het zogenaamde 

wensnet dat op conceptueel niveau weergeeft (i) welke 

openbaarvervoersrelaties, inclusief minimumfrequenties en minimale 

commerciële snelheid moeten geboden worden om maximaal te 

beantwoorden aan de vervoersvraag en (ii) op welke manier deze relaties 

het best gerealiseerd worden (De Lijn, 2009a).  

 

In navolging van het RSV en het daarop geënte provinciale en gemeentelijke 

ruimtelijk structuurplan, werd onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden 

voor de uitbouw van het voorstedelijk vervoer in de Gentse regio. De Lijn 

meent dat het tramconcept, door zijn hoge penetratiegraad in het 

grootstedelijk gebied, de beste openbaarvervoersprestaties neerzet (De 

Lijn, 2009a). Het tramnet wordt op termijn het basisnetwerk voor het 

grootstedelijke openbaarvervoersaanbod in Gent. Het feitelijke 

onderzoeksproces achter deze visie startte reeds in 2002 onder de naam 

‘Openbaarvervoersstudie Gentse regio’. 

 

3.7 Openbaarvervoersstudie Gentse regio 

De ‘Openbaarvervoersstudie Gentse regio’ werd begin 2002 opgestart met 

als doel het toekomstig openbaarvervoersnetwerk in het Gentse 

stadsgewest vorm te geven. Dit gebeurde aan de hand van scenario-denken 

waarbij volgende uitgangspunten werden gehanteerd (Tritel & Goudappel-

Coffeng, 2002, pp. 3-9): 

1. De ruimtelijke structuur waarbij het zandlopermodel uit het 

Ruimtelijk Structuurplan Gent (Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 

Planning Stad Gent, 2010) gehanteerd wordt. Het permanente 

karakter van spoorgebonden openbaar vervoer maakt het bij 

uitstek geschikt om ruimtelijke ontwikkelingen te sturen en te 

structureren. 

2. De opbouw van openbaarvervoersstelsels vanuit schaalniveaus in 

de ruimtelijke ordening. De karakteristieken van 

openbaarvervoerssystemen moeten nauw samenhangen met het 

ruimtelijk schaalniveau waarop individuen zich verplaatsen (zie 

Figuur 14). Zo zijn een hogere snelheid en grotere halteafstand 

nodig op een hoger ruimtelijk schaalniveau en zijn systemen van 

een lager schaalniveau veelal langzamer en fijnmaziger. Bij elk 

schaalniveau hoort een passend vervoerssysteem. 
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Figuur 14: Ruimtelijke schaalniveaus als uitgangspunt voor 

openbaarvervoerssystemen  

(naar Tritel & Goudappel-Coffeng, 2002, p. 5) 

 

3. Knooppunten waarbij wordt overgeschakeld van systeem en liefst 

ook van schaalniveau. Deze dienen gesitueerd te worden zodat de 

meest efficiënte ketens voor de gebruiker ontstaan. Daarnaast zijn 

ze ruimtelijk van belang: het zijn de plekken waar ruimtelijke 

dynamiek optreedt en deze dienen zo goed mogelijk samen te 

vallen met de zwaartepunten in de ruimtelijke en economische 

structuur. 

4. De systeemkenmerken die horen bij een bepaald schaalniveau 

dienen in overeenstemming te zijn met onder meer halteafstanden 

en snelheden. 

 

Drie scenario’s op verschillende ruimtelijke schaalniveaus werden 

vervolgens uitgewerkt. Het gaat om een stedelijk, grootstedelijk en 

regionaal scenario. 

 

3.7.1 Scenario’s  

3.7.1.1 Scenario stedelijk netwerk 

 

Het scenario stedelijk netwerk tracht in te spelen op de idee om ruimtelijke 

ontwikkelingen te concentreren in het centraal stedelijk gebied. De 

ruggengraat van het openbaarvervoerssysteem wordt dan gevormd door 

het stedelijk tramnetwerk. Het hele stedelijke gebied (kernstad en randstad, 

zoals gedefinieerd in het Ruimtelijk Structuurplan Gent) wordt door een 

uitgebreider en geïntensiveerd tram- en busnetwerk bediend waarbij 

tramlijnen tot de randstad worden verlengd (zie Figuur 15). Stedelijke 

knooppunten als de Korenmarkt en de stations Dampoort en Sint-Pieters 

worden door middel van tangentiële lijnen verbonden. De bussen vanuit de 

kernstad kennen een regionaal bereik. Verknoping tussen stedelijke en 

regionale netwerken vindt plaats aan de rand van het stadscentrum (Rabot, 

Sint-Jacobs en Zuid) en aan de twee grote stations.  
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Figuur 15: Scenario stedelijk netwerk: reikwijdte (links) en schematische voorstelling (rechts)  

(naar Tritel & Goudappel-Coffeng, 2002, p. 12) 

 

Figuur 16: Scenario grootstedelijk netwerk: reikwijdte (links) en schematische voorstelling (rechts)  

(naar Tritel & Goudappel-Coffeng, 2002, p. 14) 
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3.7.1.2 Scenario grootstedelijk netwerk 

Met het scenario grootstedelijk netwerk wordt getracht nauwer aan te 

sluiten bij de trend van schaalvergroting in ruimtelijke ontwikkelingen en 

vervoerspatronen opdat het grootstedelijk gebied (zoals gedefinieerd in het 

afbakeningsproces) meer als een geheel gaat functioneren. Het 

grootstedelijk gebied wordt hier bediend door een uitgebreid netwerk van 

(snel)trams dat de stromen meer bundelt dan in het stedelijk scenario. 

Hierdoor wordt het openbaarvervoersnetwerk grofmaziger, maar dit dient 

gecompenseerd te worden door de hogere bedieningsfrequentie en enkele 

stadsbuslijnen. Regionale bussen eindigen ofwel aan de rand van het 

grootstedelijk gebied (bijvoorbeeld Gentbrugge) waar overgestapt dient te 

worden op de tram ofwel aan één van de grote treinstations (zie Figuur 16). 

3.7.1.3 Scenario regionaal netwerk 

In het scenario regionaal netwerk worden de regio en de stad met elkaar 

verweven door middel van een radiaal regionaal light-trainnetwerk dat de 

regio in directe verbinding stelt met het stadscentrum (zie Figuur 17). In het 

grootstedelijk gebied worden een aantal nieuwe light-trainstations geopend 

aangevuld met sneltram- of metrolijnen die met elkaar verknopen aan de 

stations Dampoort en Sint-Pieters, bij Wondelgem en eventueel in 

Mariakerke. Dit grofmazig netwerk met hoge snelheid en frequentie wordt 

ondersteund door een onderliggend netwerk van ontsluitende tram- en 

busdiensten. In dit scenario worden vervoerstromen sterk gebundeld op 

grootstedelijk niveau en is sprake van spreiding op stadsdeel niveau. 

 

 

Figuur 17: Scenario regionaal netwerk: reikwijdte (links) en schematische voorstelling (rechts)  

(naar Tritel & Goudappel-Coffeng, 2002, p. 17) 
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3.7.2 Evaluatiemethodiek van de scenario’s  

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de criteria die de openbaarvervoersstudie 

hanteerde om de drie voorgestelde scenario’s te evalueren. Deze kunnen 

opgedeeld worden in twee hoofdcategorieën: kwalitatief onderzoek (zoals 

ruimtelijke structuur) en kwantitatief onderzoek (zoals vervoerswaarde, 

reizigersopbrengsten en kosten). Kwalitatief onderzoek houdt rekening met 

het RSV (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2011) dat gericht is op 

de concentratie van verwevenheid van activiteiten binnen het afgebakende 

grootstedelijk gebied. De mobiliteitsstructuur die hierbij behoort aan te 

leunen, dient voornamelijk gericht te zijn op interne bereikbaarheid en 

externe verplaatsingen slechts in mindere mate te faciliteren. Op basis 

hiervan wordt het grootstedelijk scenario naar voor geschoven. Het stedelijk 

scenario is immers te compact waardoor sommige delen binnen het 

grootstedelijk gebied niet bediend worden. Het regionale scenario gaat in 

tegen de vooropgestelde afbakening van het grootstedelijk gebied. 

Kwantitatief onderzoek op basis van het MMM leert dat het grootstedelijk 

scenario slechts tien procent meer reizigers oplevert dan het stedelijk 

scenario, terwijl de investeringskosten ervan het dubbele bedragen. De 

vervoerswaarde voor het regionaal scenario bedraagt ongeveer evenveel als 

deze voor het stedelijk scenario, de investeringskost voor dit scenario 

bedraagt evenwel het driedubbele (Tritel & Goudappel-Coffeng, 2002, p. 

51). Louter op basis van de kosten-batenafweging wordt geopteerd voor het 

stedelijk scenario als basis voor de verdere uitbouw van het openbaar 

vervoer in Gent.  

 

Uiteindelijk wordt besloten dat het regionale scenario noch voldoet op vlak 

van ruimtelijke structuur, noch op vlak van vervoerswaarden. Het stedelijke 

scenario is kosten-batenefficiënt, maar sluit niet aan op de gewenste 

ruimtelijke structuur. Het tweede scenario scoort minder wat betreft de 

vervoerswaarde dan het stedelijke scenario, maar ondersteunt het beste de 

gewenste ruimtelijke structuur. Daarom wordt uiteindelijk gekozen om het 

grootstedelijk scenario te weerhouden. 

 

De doorkoppeling van de voorziene lijnen in het grootstedelijk scenario 

wordt volgens volgende principes geïmplementeerd (Tritel & Goudappel-

Coffeng, 2003, p. 16): 

- Evenwaardige koppeling van lijnen, rekening houdend met de 

verwachte vervoerswaarde (zware lijnen worden zoveel mogelijk 

gekoppeld); 

- Een evenwichtige bediening van de grootstedelijke knooppunten; 

- Een gelijkmatige spreiding van de lijnen over de verbindingen 

tussen de grootstedelijke knooppunten. 
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Tabel 2: Evaluatieschema openbaarvervoersscenario's  

 

(naar Tritel & Goudappel-Coffeng, 2002, p. 35) 
 

Karakteristiek Deelkarakteristiek Indicator Brongegevens

Vervoerswaarde Openbaarvervoergebruik Aantal  op- en afstappers per 

li jn

MMM* Gent

Reizigerskilometers MMM* Gent

Bezetting MMM* Gent

Aantal  gebruikers per zone MMM* Gent

Vervoerswijzekeuze % openbaar vervoergebruik MMM* Gent

Gebruik 

openbaarvervoersysteem bij 

evenementen

Aantal  gebruikers MMM* Gent

Reizigersopbrengsten Gemiddelde ontvangsten Gemiddeld per 

reizigerski lometer

Resultaten MMM* Gent - 

eigen berekeningen

Kosten Investeringskosten Aanleg, heraanleg en 

kunstwerk

Resultaten MMM* Gent - 

eigen berekeningen

Exploitatiekosten Afstand en tijd van de li jn Resultaten MMM* Gent - 

eigen berekeningen

Vervoerswaarde Exploitatiekost/reizigerskm Resultaten MMM* Gent - 

eigen berekeningen

Basismobiliteit Ruimtelijke invulling GIS

Ruimtelijke dekking Ruimtelijke invulling GIS

Versterking ruimteli jke 

structuur 

Afstemming op ruimteli jk 

structuurplan stad Gent

Kwalitatitief

Autoverkeer Autogebruik Aantal  pae per 

evaluatieschema

MMM* Gent

Doorstroming openbaar 

vervoer 

Analyse en knelpunten Vertragingen openbaar 

vervoer

Resultaten MMM* Gent - 

terreinkennis

Evenementen Gebruik openbaar vervoer bi j 

evenementen

% openbaarvervoergebruik 

aantal  reizigers per l ijn

MMM* Gent - eigen 

inschatting

* Multimodaal Model

Afstemming 

netwerkstructuur/ruimteli jke 

structuur
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De keuze van tramterminussen wordt bepaald op 

basis van de vervoerswaarde van de tramassen, 

uitgedrukt in exploitatiekost per reizigerskilometer 

(zie Kaart 1). 

 

 

Kaart 1: Exploitatiekost per reizigerskilometer  

(naar Tritel & Goudappel-Coffeng, 2003, p. 19) 
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De resultaten van deze evaluatie geven aanleiding 

tot het tramnetwerk zoals voorgesteld op Kaart 2 

met volgende lijnen (Tritel & Goudappel-Coffeng, 

2003, p. 20-21): 

- Tramlijn 1: Evergem – Merelbeke  

(frequentie 8/uur); 

- Tramlijn 2: Sint-Martens-Latem – Oostakker 

(frequentie 8/uur); 

- Tramlijn 3: Melle – Mariakerke (frequentie 

8/uur); 

- Tramlijn 4: Zwijnaarde –Meulestede 

(frequentie 8/uur); 

- Tramlijn 5: Lochristi – Flanders Expo 

(frequentie 8/uur); 

- Tramlijn 6: Gent Sint-Pieters – Destelbergen 

(frequentie 4/uur); 

- Tramlijn 6’: Gent Sint-Pieters – Melle Leeuw 

(frequentie 4/uur). 

 

Kaart 2: Voorkeursscenario grootstedelijke tramstructuur  

(naar Tritel & Goudappel-Coffeng, 2003, bijlage B4)
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3.7.3 Fasering van de uitbreiding 

Gezien de omvang van de uitbreiding, wordt een 

fasering van de werkzaamheden opgesteld. De 

kwantitatieve analyse hiervoor bestaat onder meer 

uit de kost per reizigerskilometer, de waarde voor de 

park-and-ride langsheen het tracé, de 

kwaliteitsverbetering, het operationele belang, de 

ruimtelijk-structurerende functie en de haalbaarheid 

van de werkzaamheden. Gecombineerd met een 

diepere kwalitatieve analyse waarin de onderlinge 

afstemming van de opeenvolgende uit te bouwen 

segmenten wordt bekeken, wordt volgende fasering 

naar voor geschoven
9
 (zie ook Kaart 3): 

 

                                                                 
9
 De in vet aangeduide segmenten uit de lijst 

betreffen radiaal-gerichte uitbreidingen van het 

bestaande tramnetwerk, de overige zijn 

aanpassingen, doorstromingsverbeteringen of 

uitbreidingen met intrastedelijk karakter. 

 

Kaart 3: Voorgestelde fasering tramstructuur regio Gent  

(naar Tritel & Goudappel-Coffeng, 2003, p. 64) 
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1. Sint-Pietersstation - Dampoort (via Korenmarkt): verbeteren zuidelijk 

deel; 

2. Zuid - Melle Leeuw: verbeteren doorstroming op Brusselsesteenweg; 

3. Zwijnaarde - Sint-Pietersstation; 

4. Sint-Pietersstation - Dampoort (via Zuid); 

5. Dampoort - Antwerpsesteenweg (tot R4); 

6. Zuid - 1000 Vuren: verbeteren doorstroming huidig traject + realiseren 

bocht; 

7. 1000 Vuren - Mariakerke; 

8. Sint-Pietersstation - Dampoort (via Korenmarkt): noordelijk deel i.c. 

trolleybus vervangen door tramas; 

9. Dampoort - Oostakker; 

10. Sint-Pietersstation - Muide: minstens voor de realisatie van de 

heropening van station Muide; 

11. Merelbeke - Zuid; 

12. Sint-Pietersstation - Dampoort (hoefijzerlijn); 

13. Dampoort - Destelbergen; 

14. Sint-Martens-Latem - Sint-Pietersstation; 

15. Uitbreiding P+R Antwerpsesteenweg - Lochristi; 

16. Uitbreiding Melle - Melle Leeuw; 

17. Uitbreiding Muide station - Meulestede; 

18. Uitbreiding Evergem; 

19. Dampoort - Gentbrugge. 

 

 



 

 

 

 

 

 

4   ANALYTISCH KADER
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Dit onderdeel bestaat uit een bespreking van enerzijds de 

verplaatsingsdataset die gebruikt zal worden om de uitbreiding van het 

tramnetwerk in een sociaal rechtvaardigheidsperspectief te evalueren en 

anderzijds de methodiek die hiertoe ontwikkeld wordt.  

4.1 Data 

4.1.1 Bron 

De ruwe data die in dit onderzoek worden gebruikt, werden verzameld in 

het kader van het project ‘Behaviour and Mobility within the Week’ (BMW) 

(Castaigne et al., 2009). Dit project is er op gericht meer inzicht te 

verwerven in de mobiliteitscycli van individuen gedurende een volledige 

week. De auteurs menen dat mobiliteitsonderzoek zich al te vaak focust op 

de dagelijkse cyclus van woon-werkverkeer. Deze beperkte focus gaat in 

tegen het intuïtieve gevoel dat een groot aandeel van de bevolking en de 

huishoudens zich organiseert volgens een wekelijks terugkomend 

activiteitenpatroon in plaats van een dagelijks ritme. Bovendien heeft 

onderzoek aangetoond dat niet enkel woon-werkverkeer, maar ook andere 

activiteiten, zoals bijvoorbeeld shoppen, een aanzienlijk mobiliteitsaandeel 

induceren (Castaigne et al., 2009, p. 5). Het BMW-project vervult een 

pioniersrol in de zin dat het de eerste maal is dat verplaatsingsdata van 

individuen voor een aaneensluitende periode van zeven dagen werden 

verzameld in België. Deze data vormen een potentiële bron om 

verschillende leefstijlen te analyseren zoals Coppens en Oosterlynck (2008) 

aangeven. Deze verschillende leefstijlen uiten zich in verschillen in 

activiteitenpatronen. Het ‘verruimtelijken’ van dit patroon biedt potentie 

voor ruimtelijk beleid.  

 

4.1.2 Datacollectie 

Een kort overzicht van het verloop van de datacollectie door de 

onderzoekers van het BMW-project zal hier gegeven worden. Voor een 

uitgebreid verslag hiervan wordt verwezen naar de publicatie van Castaigne 

et al. (2009). 

 

De bevolking gedomicilieerd in Gent werd als onderzoeksobject gekozen. 

Om representativiteit te waarborgen, werd rekening gehouden met de 

leeftijdsstructuur (beperkt tot leeftijdscategorie 12 tot en met 75 jaar), het 

geslacht en de gemiddelde huishoudgrootte van de individuen bij de 

random selectie van individuen uit het bevolkingsregister van de stad Gent. 

Vierduizend personen werden geselecteerd en geïnformeerd via een 

aankondigingsbrief. Telefonisch contact leverde een bereidheid tot 

medewerking van 1238 individuen op (31,0 %). Tijdens het gesprek werd 

een bevraging gedaan naar het socio-economisch profiel van de betrokkene. 

Een brede waaier aan kenmerken werd geïnventariseerd, waaronder 

geboortejaar, geslacht, relatie tot het gezinshoofd, gezinssamenstelling, 

woonplaats, inkomen, hoogst behaalde diploma, beroepsstatuut, gebruik 

van vervoersmiddelen, kenmerken van de woon-werk- of woon-

schoolverplaatsingen. De volledige enquêtering is terug te vinden in Bijlage 

A.  
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De personen bereid tot medewerking kregen vervolgens per post een 

verplaatsingsdagboek toegestuurd waarin de karakteristieken van elke trip 

die het individu ondernam (zie Figuur 18 voor een uittreksel uit een 

verplaatsingsdagboek), dienden te worden genoteerd gedurende een 

periode van zeven opeenvolgende dagen. De registratie gebeurde in de 

periode september 2008 tot december 2008. De onderzoekers ontvingen 

uiteindelijk 760 (61,4% van de bereidwillige individuen) ingevulde 

verplaatsingsdagboeken waarvan er 717 (57,9% van de bereidwillige 

individuen) weerhouden werden. Het is deze dataset samen met de socio-

economische enquête van de betrokken individuen die als input wordt 

gebruikt in dit onderzoek.  

 

De respondent speelt een zeer actieve rol in het verzamelen van de data 

waardoor Coppens en Oosterlynck (2008) menen dat men veel minder te 

maken krijgt met vertekeningseffecten die optreden bij registratie en 

interpretatie van het activiteitenpatroon door een externe. Ook 

herinneringseffecten en effecten van sociale wenselijkheid spelen minder 

gezien de registratie onmiddellijk gebeurt.  

 

Figuur 18: Uittreksel uit het BMW-verplaatsingsdagboek 
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4.1.3 Dataverwerking 

In een eerste stap wordt de verplaatsingsdataset uitgezuiverd. Voor de data 

verkregen uit de telefonisch uitgevoerde socio-economische enquête is 

deze stap niet nodig, gezien de gegevensverzameling zeer accuraat kon 

gebeuren: deze informatie werd telefonisch bevraagd en onmiddellijk 

digitaal geregistreerd door de enquêteur. De verplaatsingsgegevens 

daarentegen werden eerst schriftelijk geregistreerd door de respondenten 

zelf en nadien digitaal omgezet door medewerkers van het BMW-project. 

Een eerste gevaar hierbij is dat respondenten foutieve data of data in 

foutieve vorm aanleveren. Een tweede gevaar is dat de medewerkers de 

data foutief interpreteren of digitaliseren. Deze fouten kunnen 

gedetecteerd worden door de coherentie enerzijds binnen de trip en 

anderzijds tussen opeenvolgende trips na te gaan. Hiervoor wordt de 

snelheid waarmee de trip werd ondernomen, berekend (opgegeven 

afstand/opgegeven tijdsinterval). Voor de hand liggende fouten 

(bijvoorbeeld tripvertrek op zaterdag om 23:45u en tripaankomst op 

zaterdag om 00:15u in plaats van zondag om 00:15u), kunnen op deze 

manier opgespoord en gecorrigeerd worden. Wanneer te grote anomalieën 

zich voordoen bij een bepaalde respondent, wordt deze volledig uitgesloten 

van verder onderzoek. Dit is het geval voor negen individuen uit de dataset. 

 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de opgegeven vertrek- en 

aankomstadressen omdat deze informatie cruciaal is om de 

verplaatsingsstructuur van de individuen te verruimtelijken. Het grootste 

obstakel is hier dat de adressen, in het verplaatsingsdagboek genoteerd 

door de respondent vaak slecht leesbaar zijn of niet (precies) gekend zijn 

door de respondent in kwestie. Daarom wordt elk adres zorgvuldig 

gescreend op mogelijke fouten (zoals bijvoorbeeld foutieve postcode bij 

bijhorende gemeente). Vervolgens worden de adressen gegeocodeerd
10

 

met behulp van een online geocodeerservice
11

 die naast de 

coördinaatgegevens, ook het niveau van precisie aangeeft. Op deze manier 

kan 63,1% van de adressen op adresniveau gegeocodeerd worden, 33,9% op 

straatniveau en 3,0% op gemeentelijk niveau. De uitgezuiverde dataset 

bestaat uit 19.059 unieke trips van 708 individuen.  

 

4.1.4 Representativiteit van de steekproefpopulatie 

Om de representativiteit van de steekproef na te gaan, wordt de 

overeenkomst van de frequentieverdeling van enkele variabelen in de 

steekproef met de frequentieverdeling van deze variabelen in de Gentse 

populatie nagegaan. Gezien de selectie van de individuen uit het 

bevolkingsregister initieel gebeurde op basis van het geslacht, de leeftijd en 

de huishoudgrootte, kan er representativiteit verwacht worden voor deze 

variabelen. De opgelegde leeftijdslimiet om in aanmerking te komen om 

                                                                 
10

 “Geocoding is het proces waarbij men aan entiteiten, fenomenen of 

objecten een lokalisatie in de ruimte geeft en vertaalt in GIS-objecten met 

een specifiek formaat.” (Antrop & De Maeyer, 2008, p. 45) 
11

 http://www.findlatitudeandlongitude.com/batch-geocode, 20/04/13 
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deel te nemen aan de steekproef, kan echter voor een licht vertekend beeld 

zorgen en dit dient steeds in het achterhoofd gehouden te worden. 

Daarnaast wordt ook de representativiteit nagegaan voor andere 

variabelen, maar wegens databeperkingen is dit niet steeds op eenduidige 

wijze mogelijk.  

4.1.4.1 Geslacht 

De man-vrouwverhouding van de steekproef benadert de werkelijke 

verhouding in de totale Gentse populatie zeer goed (zie Tabel 3); er is een 

vrouwelijke overrepresentatie van slechts 1,2% wat overeenkomt met 8 

respondenten. 

 

Tabel 3: Steekproefrepresentativiteit naar geslacht  

(naar Stad Gent, s.d., eigen verwerking) 

 

4.1.4.2 Leeftijd 

Figuur 19 biedt inzicht in de leeftijdsverdeling
12

 binnen de steekproef. Zoals 

eerder vermeld in paragraaf 4.1.2 werd de steekproef beperkt tot de 

leeftijdscategorie 12 tot en met 75 jaar. De verwachte onderrepresentatie 

                                                                 
12

 Wegens beperkte opsplitsingsmogelijkheid van de populatiedata (Stad 

Gent, s.d.), wordt een iets andere leeftijdscategorisering gehanteerd dan de 

leeftijdsgrenzen van de steekproef.  

van de uiterste leeftijdscategorieën vormt meteen ook de grootste 

vertekening binnen de steekproef. De grootste overrepresentatie in de 

steekproef is gesitueerd in de categorie van dertigers (+ 5,4 %punt) en 

veertigers (+ 5,3 %punt).  

 

Figuur 19: Steekproefrepresentativiteit naar leeftijd  

(naar Stad Gent, s.d., eigen verwerking) 

4.1.4.3 Huishoudgrootte 

De alleenstaanden en huishoudens met twee personen (zowel 

eenoudergezinnen als koppels zonder kinderen) zijn ondergerepresenteerd 

in de steekproef met respectievelijk 9,2 %punt en 3,2 %punt (zie Figuur 20). 

Dit is te wijten aan de opgelegde leeftijdsbeperking waardoor alleenstaande 

ouderen of bejaarde koppels boven de 75 jaar geen deel meer uitmaken van 

de steekproef.  

Gent Steekproef

vrouw 50,8% 52,0%

man 49,2% 48,0%



_________________ 

49 

 

Figuur 20: Steekproefrepresentativiteit naar huishoudgrootte  

(naar Stad Gent, s.d., eigen verwerking) 

4.1.4.4 Lichamelijke beperking 

Bij het vergelijken van de steekproef en de populatie wat betreft de 

variabele lichamelijke beperking, wordt het percentage ‘gerechtigden op 

tegemoetkoming wegens handicap’ als proxy gebruikt voor de Gentse 

populatie. Dit bedraagt 2,1 % (Stad Gent, s.d.) tegenover 2,8 % van de 

respondenten die aangeven dat ze een lichamelijke beperking hebben. 

4.1.4.5 Inkomen 

Voor de variabele inkomen is een vergelijking tussen de volledige Gentse 

populatie en de steekproef niet eenvoudig. Ten eerste is de responsgraad 

voor deze variabele zeer laag: slechts 62,7 % van de respondenten 

beantwoordde deze vraag. Afgezien van deze beperking, stelt er zich een 

probleem bij de meeteenheid van de te vergelijken variabele. In de enquête 

werd gevraagd naar het maandelijkse netto-inkomen van het huishouden. 

De mediaan hiervan is gesitueerd in de categorie 2500-3000 € voor 

respondenten die de vraag beantwoord hebben. Voor de Gentse populatie 

is enkel het jaarlijkse mediaan netto belastbaar inkomen per 

belastingaangifte beschikbaar als vergelijkingsmateriaal (20.118,25 €) (Stad 

Gent, s.d.). Deze cijfers doen vermoeden dat de steekproefpopulatie 

bestaat uit relatief kapitaalkrachtige individuen.  

4.1.4.6 Scolarisatiegraad 

 

Figuur 21 toont aan dat de steekproefpopulatie bestaat uit relatief meer 

hoogopgeleiden in vergelijking met de totale Gentse populatie. De 

onderrepresentatie in de categorie personen met als hoogst behaalde 

diploma secundair onderwijs bedraagt 21,8 %punt. Personen met een hoger 

niet-universitair diploma van het korte en lange type zijn respectievelijk 8,3 

%punt en 2,8 %punt overgerepresenteerd. Ook personen met een 

universitair diploma kennen een sterke overrepresentatie in de steekproef 

met 11,8 %punt. 
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Figuur 21: Steekproefrepresentativiteit naar scolarisatiegraad  

(naar Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2007, eigen 

verwerking) 

 

4.2 Methodologie 

4.2.1 Rationale 

De algemene methodiek om de uitbreiding van de tramlijnen in een sociaal 

rechtvaardigheidsperspectief te evalueren, bestaat erin de vervoerswaarde 

op de tramextensies te meten. Deze methodiek werd ook gehanteerd in de 

‘Openbaarvervoersstudie De Lijn’ (zie paragraaf 3.7.2), maar wordt hier 

verfijnd door niet louter een sommatie te maken van het aantal gemaakte 

trips langsheen het traject van de tramlijn. Het theoretische principe van 

nood en het maximax-principe (zie paragraaf 2.3.4) worden gehanteerd om 

verplaatsingen van bepaalde individuen sterker te laten doorwegen dan die 

van anderen. Het doel is met andere woorden de noodzakelijke van de niet-

noodzakelijke trips te onderscheiden (principe van nood) en daarbij te 

focussen op de individuen met de relatief laagste bereikbaarheid.  

 

Transport wordt hier benaderd als een sociaal goed waarbij de 

onderliggende nood aan maatschappelijke participatie voorop wordt 

gesteld (cfr. Martens, 2012). Op basis van de verplaatsingsdagboeken zal 

voor elk van de individuen een maat worden gecreëerd die peilt naar zijn 

participatiegedrag. Deze maat wordt ‘participatie-index’ (PI) genoemd (cfr. 

Kamruzzaman & Hine, 2011) en dient een zo breed mogelijk gamma van 

participatieaspecten te incorporeren. Er wordt aangenomen dat elk individu 

gedurende de week een aantal noodzakelijke verplaatsingen dient uit te 

voeren, maar daarnaast ook deelneemt aan activiteiten die niet als strikt 

noodzakelijk beschouwd kunnen worden. Vanuit het standpunt van nood 

dient de beleidsfocus te liggen op noodzakelijke verplaatsingen. Het 

maximax-principe stelt dat de individuen met de laagste bereikbaarheid 

prioriteit moeten krijgen en indien participatie als een goed functioneert 

waarvan het marginaal nut afneemt (zie paragraaf 2.3.2), kan dezelfde 

deductie gemaakt worden. Vertaald naar de PI, betekent dit dat het aandeel 

noodzakelijke verplaatsingen ten opzichte van het totaal aantal 

verplaatsingen van individuen met een lage PI groter is dan van individuen 

met een hoge PI. In Figuur 22 heeft individu a een lagere PI dan individu b. 

In dit geval zal individu a dus een hoger aandeel noodzakelijke 

verplaatsingen uitvoeren dan individu b. Op basis van de theoretische 

principes lijkt het dus opportuun het beleid te focussen op de noodzakelijke 

verplaatsingen van diegene met de laagste PI. Concreet zullen verschillende 
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maatstaven gecreëerd worden waarbij verplaatsingen van minder 

participatieve individuen sterker doorwegen in de vervoerswaarde dan 

individuen die nu reeds een uitgebreid participatiegedrag vertonen. 

 

Figuur 22: Noodzakelijke versus niet-noodzakelijke verplaatsingen 

 

Deze methodologie verschilt van eerder uitgevoerd onderzoek omdat er 

steeds een a priori afbakening gebeurde, hetzij van activiteitstypes, hetzij 

van bevolkingsgroepen. In het eerste geval werden de ‘noodzakelijke’ 

activiteitstypes door de onderzoekers op voorhand bepaald en louter deze 

verplaatsingen worden in het onderzoek betrokken. Dit vertaalt zich 

voornamelijk in studies die focussen op verplaatsingen naar 

gezondheidszorginstellingen (zie Higgs (2004) voor een overzicht) of woon-

werkverplaatsingen (bijvoorbeeld Cebollada (2009)). Activiteiten buiten het 

werk winnen echter aan belang in de huidige maatschappij (Coppens & 

Oosterlynck, 2008). De nadruk in de literatuur op de woon-werkrelatie als 

bepalende factor voor verplaatsingsgedrag, lijkt hoe langer hoe minder 

relevant. In het tweede geval werd gefocust op één specifieke doelgroep 

(bijvoorbeeld personen met een beperking, zie Casas (2007)). Het probleem 

hierbij is dat deze doelgroepen niet als homogene gehelen beschouwd 

kunnen worden.  

 

Elk van beide methodes heeft weliswaar bepaalde voordelen, maar geen 

van beiden slaagt erin een inclusief beeld te schetsen van de distributieve 

aspecten van transport voor de gehele maatschappij. Dit bevestigt Martens' 

(2012) stelling dat huidig onderzoek dat verdelingseffecten van transport 

tracht mee te nemen er niet in slaagt deze verdelingseffecten voor de 

algehele samenleving te beoordelen. In de methode die hier gehanteerd zal 

worden, wordt er geen a priori afbakening gemaakt tussen noodzakelijk en 

niet noodzakelijke trips, noch tussen verschillende bevolkingssegmenten. 

Op die manier wordt getracht een meer inclusieve kijk te bieden, zowel wat 

betreft de noodzaak van een trip die hier door het individu zelf wordt 

bepaald, als wat betreft de personen die een zwakkere mobiliteit kennen 

dan anderen.  
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Er kan geargumenteerd worden dat gerealiseerd verplaatsingsgedrag van 

individuen niet gelijk gesteld kan worden met gewenst verplaatsingsgedrag. 

Het is namelijk mogelijk dat het gewenste mobiliteitsgedrag dat individuen 

voor ogen hebben, om een of andere reden niet kan vervuld worden. Dit 

fenomeen waarbij personen, ten gevolge van gebrekkige 

verplaatsingsmogelijkheden, niet kunnen deelnemen aan ‘normale 

activiteiten’ en daardoor ernstige sociale gevolgen ondervinden, wordt 

vervoersarmoede genoemd (Martens et al., 2011). In het kader van dit 

onderzoek, zijn er echter enkele elementen die deze kritiek deels kunnen 

weerleggen. Ten eerste biedt de dataset een monitoring van personen 

gedurende een hele week en niet gedurende één dag zoals vaak het geval is. 

De discrepantie tussen gerealiseerd en gewenst gedrag kan meer verschillen 

tussen dagen dan tussen weken. Het niet ter beschikking hebben van een 

wagen op een weekdag omdat de partner deze gebruikt voor woon-

werkverplaatsingen of een lagere openbaarvervoersfrequentie tijdens het 

weekend kan op andere dagen gecompenseerd worden. Bovendien wordt 

ervoor gekozen de PI te baseren op alle verplaatsingen die de individuen 

ondernemen, ongeacht de vervoersmodus. Dit biedt een inclusiever beeld 

op de totale stedelijke mobiliteit dan wanneer slechts één vervoersmodus 

zou worden uitgelicht. De beste manier om na te gaan of er sprake is van 

vervoersarmoede is kwalitatief onderzoek; met name door te peilen naar 

het latente verplaatsingsgedrag. Uit de basisgegevens van een 

verplaatsingsdagboek is dergelijke informatie echter niet af te leiden. Er kan 

wel een proxy geëxtraheerd worden uit de hier gebruikte databron. 

Individuen die zich gedurende een dag niet verplaatsten, werd gevraagd de 

reden hiervoor op te geven. Voornamelijk voor individuen met een lage PI is 

deze informatie van groot belang om potentiële vervoersarmoede op te 

sporen. Deze kwalitatieve informatie dient zeker meegenomen te worden 

bij het interpreteren van de resultaten. 

 

4.2.2 Opstellen van de participatie-index 

De methodologie gehanteerd voor het opstellen van de participatie-index, is 

grotendeels gebaseerd op het recente werk van Kamruzzaman en Hine 

(2011). Zoals uit het theoretisch kader is gebleken, zijn zij immers de 

pioniers in het samenstellen van een geïntegreerde maat (index) op 

individueel niveau. De auteurs hekelen de versnipperde wijze waarop de 

literatuur omgaat met persoonsgebaseerde bereikbaarheidsmaten en 

ontwikkelen een methode die verschillende dimensies incorporeert tot de 

zogenaamde participatie-index. Hier wordt ervoor gekozen de zes vaak 

gebruikte persoonsgebaseerde bereikbaarheidsmaten (indicatoren 1 tot en 

met 6) die Kamruzzaman en Hine (2011) hanteren, aan te vullen met drie 

bereikbaarheidsmaten (indicatoren 7 tot en met 9) die een nuttige bijdrage 

kunnen leveren om iemands participatiegedrag te beoordelen. Er wordt 

voor gezorgd dat een grotere waarde van elk van de bereikbaarheidsmaten 

een grotere participatie weerspiegelt. De berekening van de verschillende 

bereikbaarheidsmaten wordt hieronder toegelicht waarbij specifieke 

aandacht wordt geschonken aan de drie extra indicatoren die zelf worden 

toegevoegd. 
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1. Aantal unieke locaties: op basis van de opgegeven 

bestemmingsadressen gaat deze indicator na hoeveel unieke 

plekken het individu bezocht heeft gedurende de week waarin het 

verplaatsingsdagboek werd bijgehouden. 

2. Aantal activiteitstypes: bij elke trip heeft het individu een bepaald 

hoofddoel aangeduid (bijvoorbeeld naar school, boodschappen 

doen, uit eten). De indicator sommeert het aantal verschillende 

doelen per individu over de hele week. 

3. Aantal trips: sommeert het aantal trips dat een individu uitvoert 

gedurende de gemonitorde week. 

4. Geografisch bereik: voor elk individu wordt de standaardellips
13

 (1 

standaardafwijking) berekend op basis van de locaties die het 

individu heeft bezocht. 

5. Afgelegde afstand: de lengte van elke trip wordt berekend met 

behulp van de ArcGIS Network Analyst. Voor elk individu wordt de 

som berekend van de door hem afgelegde netwerkafstanden 

gedurende de week. 

6. Tijd gespendeerd buitenshuis: sommeert de tijd die het individu 

buitenshuis doorbrengt. 

7. Activiteitsduurratio: wordt berekend als het quotiënt van de totale 

duur van de activiteiten waaraan een individu deelneemt 

                                                                 
13

 het tweedimensionale equivalent van de standaardafstand 

gedurende de week en de som van de totale activiteitsduur en 

reisduur. Deze maat is gebaseerd op de reistijdratio (zie Dijst en 

Vidakovic (2000) voor een uitgebreide bespreking van deze maat) 

die vertrekt van het feit dat transport een afgeleide vraag en geen 

doel op zich is. De verplaatsingstijd wil men dan ook zo kort 

mogelijk houden. Voor bepaalde activiteiten is men echter bereid 

zich verder of langer te verplaatsen dan voor andere activiteiten. 

Veelal hangt een langere verplaatsingstijd samen met een langere 

activiteitsduur. Louter de reistijd opnemen als indicator kan 

bijgevolg een vertekend beeld geven. Door ook de activiteitsduur in 

rekening te brengen, wordt dit genuanceerd. De reistijdratio wordt 

berekend als het quotiënt van de totale reistijd van een persoon en 

de som van zijn totale activiteitsduur en reisduur. Hoe groter deze 

ratio, hoe meer een individu als transportbenadeeld kan worden 

beschouwd. Opdat de maat echter positief zou correleren met de 

PI (hoe groter de indicator, hoe groter de participatie), wordt hier 

de activiteitsduurratio in plaats van de reistijdratio bepaald. 

8. Snelheid van verplaatsing: met deze indicator wordt nagegaan met 

welke snelheid een individu zich verplaatst. Er kan gesteld worden 

dat een hogere graad van participatie een hogere 

verplaatsingssnelheid impliceert. Hierbij dient echter gecorrigeerd 

te worden voor de tripafstand: een korte trip, bijvoorbeeld naar de 

bakker om de hoek, wordt vaak te voet afgelegd. De bijhorende 

snelheid zal bijgevolg laag liggen, maar duidt daarom niet 

noodzakelijk op een transportnadeel. Voor de eenvoud wordt het 
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verband tussen reisafstand en –tijd als lineair verondersteld. Op 

basis van de totale dataset wordt een regressieanalyse uitgevoerd 

met de afstand van elke trip als onafhankelijke variabele en de tijd 

als afhankelijke variabele. Vervolgens wordt de effectieve snelheid 

waarmee elke trip werd ondernomen (afgelegde afstand/tijd) en 

de verwachte snelheid op basis van de regressieanalyse berekend. 

Voor elke trip wordt het verschil tussen de waargenomen en de 

verwachte snelheid berekend en deze waarden worden per 

persoon geaggregeerd. Een positief residu betekent dat een 

persoon zich met gemiddeld hogere snelheid verplaatst dan 

verwacht, een negatief residu slaat op een gemiddeld lagere 

snelheid dan verwacht. Dit laatste kan beschouwd worden als een 

vorm van transportnadeel.  

9. Aantal ketens: gaat na hoeveel ketenverplaatsingen een individu 

uitvoert. Een ketenverplaatsing wordt hier beschouwd als een 

aaneenschakeling van trips zonder naar huis terug te keren. Deze 

maat is gelijkaardig aan het aantal trips, maar incorporeert beter 

het aantal keer dat het individu zich effectief buitenshuis begeeft. 

Een laag aantal ketens kan erop wijzen dat een individu niet de 

mogelijkheid heeft om zich te verplaatsen wanneer hij/zij dat wil. 

Hoe meer ketens uitgevoerd kunnen worden, hoe hoger de 

maatschappelijke participatie van het individu.  

 

De negen bereikbaarheidsmaten worden voor elk van de 708 individuen 

berekend. De maten hebben echter niet allemaal dezelfde eenheid 

(bijvoorbeeld een aantal trips versus de oppervlakte van de standaardellips). 

Daarom wordt, analoog als in het werk van Kamruzzaman en Hine (2011), 

elke waarde gedeeld door het gemiddelde van de maat. Op deze manier 

worden relatieve en dimensieloze maten bekomen die geaggregeerd 

kunnen worden tot een samenvattende maat. Dit zal gebeuren door middel 

van factoranalyse (principale componentanalyse) in IBM® SPSS® Statistics 

20. Indien voldaan is aan de voorwaarden om factoranalyse uit te voeren, 

wordt als methode om de factoren te extraheren gekozen voor principale 

componenten analyse met varimax-rotatie. Deze techniek leidt tot 

factorscores die erop gericht zijn een zo groot mogelijk deel van de totale 

variantie te verklaren (Wijnen et al., 2002, p. 211). Bovendien worden niet-

gecorreleerde factoren geëxtraheerd (orthogonaliteit) waardoor elk van de 

originele bereikbaarheidsmaten slechts in één factor aanwezig is. Dit 

vereenvoudigt de interpretatie van de bekomen factoren. Vervolgens 

worden voor elk van de individuen uit de steekproef factorscores berekend 

op basis van lineaire combinaties van de originele scores op de 

bereikbaarheidsmaten volgens de formule F�� = ∑ a��X��	�
�  met Fij de 

factorscore voor factor j van individu i, ajk de wegingscoëfficiënt voor 

indicator k in factor j en Xik de waarde van originele bereikbaarheidsmaat k 

van individu i. Deze individuele factorscores worden vervolgens 

samengevoegd tot de participatie-index PI volgens de formule PI� =
∑ b�F����
�  met PIi de participatie-index van individu i, Fij factorscore voor 

factor j van individu i en bj de wegingscoëfficiënt op basis van de proportie 

verklaarde variantie van factor j. Het individu uit de steekproef wiens 
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participatiegedrag als gemiddeld beschouwd wordt, krijgt PI-waarde nul. De 

PI zal het hoogst (laagst) zijn bij het individu met het grootste (kleinste) 

participatiegedrag. Om de participatie-indices te verruimtelijken worden 

deze gekoppeld aan de trips die de individuen uit de steekproef 

ondernemen. Dit zal vervolgens als input worden gebruikt in de evaluatie 

van de tramlijnextensies.  

 

4.2.3 Maatstaven ter evaluatie van de tramlijnextensies.  

Het concept vervoerswaarde wordt als basis gehanteerd bij de evaluatie van 

de verschillende tramlijnextensies. Kaart 4 geeft een overzicht van de lijnen 

die ter evaluatie worden opgenomen. Het betreft de radiaal-gerichte 

uitbreidingen van het voorziene tramnetwerk waarrond een bufferzone van 

500 meter wordt afgebakend. Deze afstand komt overeen met de maximale 

halteafstand die voor het grootstedelijk gebied gehanteerd wordt in het 

decreet Basismobiliteit. Alle tripbestemmingen die in de bufferzone gelegen 

zijn, worden als potentieel marktgebied beschouwd en worden dus 

meegenomen in het bepalen van de vervoerswaardes. Er wordt geen 

rekening gehouden met de gebruikte vervoersmodi. De trips met 

bestemming ‘naar huis’ worden niet meegenomen omdat dit tot een te 

sterke vertekening van de resultaten zou leiden gezien de relatief beperkte 

steekproef. 

 

Als referentiesituatie wordt de vervoerswaarde op basis van de hele dataset 

berekend. Dit houdt in dat alle trips die aankomen binnen de bufferzone 

van 500 meter rond de tramlijnen worden gesommeerd. Deze benadering 

kan beschouwd worden als de klassieke manier waarop aan 

transportplanning wordt gedaan. Vervolgens zal deze situatie vergeleken 

worden met de vervoerswaardes die sociale rechtvaardigheidsprincipes 

integreren. Concreet betekent dit dat er gewerkt wordt met de PI die aan 

elke trip gekoppeld is. Gezien de PI een nieuw concept is in de literatuur 

bestaat er geen geijkte methodiek voor het in rekening brengen van de PI. 

Daarom wordt een sensitiviteitsanalyse opgemaakt bestaande uit een 

vergelijking van enkele scenario’s waarbij de PI op verschillende manieren 

doorgerekend wordt in de vervoerswaarde. Bij het bespreken van de 

resultaten zal aandacht besteed worden aan de conceptuele sterktes en 

zwaktes van de verschillende berekeningswijzen. 
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Kaart 4: Te evalueren tramlijnextensies in bufferzone  

(naar Tritel & Goudappel-Coffeng, 2003, p. 64)
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Tabel 4 geeft een overzicht van de verschillende wijzen waarop de PI wordt 

doorgerekend. De referentiesituatie wordt weergegeven in situatie 1A en 

geeft het potentieel aantal gebruikers weer op basis van de steekproef. 

Situatie 1B brengt enkel deze individuen in rekening van wie de PI negatief 

is. Deze individuen hebben een participatie die kleiner is dan gemiddeld en 

volgens de theoretische principes (zie paragraaf 2.3.4) dient hun 

bereikbaarheid gestimuleerd te worden. Er wordt hierbij geen onderscheid 

gemaakt tussen individuen onderling; elke trip telt voor dezelfde waarde (= 

1) mee, ongeacht de grootte van zijn PI. Dit verschilt met de berekeningen 

in situatie 2. Hier worden niet de sommen van het aantal trips in rekening 

gebracht, wel de sommen van de PI behorend bij iedere trip. Opnieuw 

wordt het onderscheid gemaakt tussen de volledige steekproef populatie 

(2A) en de individuen met negatieve PI (2B). In situatie 2A kan een 

negatieve PI gecompenseerd worden door een positieve PI. In situatie 2B is 

dit echter niet meer mogelijk. Gezien in situatie 2 de vervoerwaarde als PI 

wordt uitgedrukt, duidt een lagere waarde op een hogere prioriteit. Ten 

slotte worden de voorgaande berekeningen gecombineerd. Op die manier 

wordt de gemiddelde PI berekend van de trips naar de zone en dit zowel 

voor de totale steekproefpopulatie (3A) als voor de individuen met 

negatieve PI (3B).  

 

Tabel 4: Formules voor de berekening van de vervoerswaarden  

 

 

1 2 3

selectie individuen trips PI PI / trips

A          volledige steekproefpopulatie                       

met i = individu steekproef,                                          

j = uitgevoerde trip

B          uitsluitend individuen

             met negatieve PI                                                 

 met i  = individu met negatieve PI,                              

j = uitgevoerde trip
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5.1 Ruimtelijke beschrijving van het activiteitenpatroon 

 

Kaart 5: Ruimtelijke spreiding van het activiteitenpatroon van de 

steekproefpopulatie op macroschaal 

 

Kaart 5 geeft inzicht in het ruimtelijk activiteitenpatroon van de 

steekproefpopulatie waarbij elk punt de bestemming van een trip voorstelt. 

Zoals verwacht, is er een duidelijke clustering waarneembaar rond het 

Gentse. Naast Antwerpen en Brussel zijn enkele centrumsteden gelegen in 

Oost- en West-Vlaanderen (Sint-Niklaas, Aalst, Kortrijk, Brugge, Oostende) 

duidelijke aantrekkingspolen binnen het daily urban system van de 

Gentenaar. 

 

De gemeenten gelegen in het grootstedelijk gebied
14

 Gent zijn goed voor 

88,6 % van het totaal aantal trips (16 888), binnen de afbakeningslijn van 

het grootstedelijk gebied zelf is bijna 80 % van de trips gesitueerd (15 097) 

(zie Kaart 6). Tabel 5 biedt inzicht in de verdeling van de verplaatsingen naar 

doel. Zoals vermeld in paragraaf 4.2.3 worden de trips met bestemming 

naar huis niet meegenomen in de evaluatie van de tramlijnextensies (7167 

verplaatsingen, 37,6 % van het totale aantal). Wanneer deze verplaatsingen 

niet worden meegerekend, wordt het aantal verplaatsingen gereduceerd tot 

11 892 waarvan er 81,8 % binnen de gemeenten van het grootstedelijk 

gebied gelegen zijn (9723) en 73,5 % binnen de afbakening van eigenlijke 

grootstedelijk gebied Gent (8737). Dit aanzienlijke verschil is voornamelijk 

te wijten aan het niet opnemen van de kern van Drongen in het 

grootstedelijk gebied Gent.  

                                                                 
14

 Uitgezonderd de gemeenten Laarne, Lovendegem en Nazareth. Hoewel 

delen van deze gemeenten weldegelijk onderdeel uitmaken van het 

grootstedelijk gebied, wordt ervoor geopteerd deze niet mee te nemen in 

het vervolg van de analyse wanneer gesproken wordt over ‘grootstedelijk 

gebied’. De reden hiervoor is de beperkte oppervlakte van de gemeenten 

gelegen in het grootstedelijk gebied en bovendien gaat het om de 

zogenaamde groenpolen die weinig bijdragen tot de resultaten in deze 

analyse. 
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Kaart 6: Ruimtelijke spreiding van het activiteitenpatroon op mesoschaal 

Tabel 5: Verdeling van de verplaatsingen naar doel 

 

 

Kaart 9 waarop de bebouwde oppervlakte wordt afgebeeld en Kaart 10 

(topografische kaart) worden gehanteerd als referentiebeelden om Kaart 7 

en Kaart 8 te situeren. Deze laatste kaarten stellen respectievelijk het aantal 

bestemmingen van trips voor op basis van de verplaatsingsdataset in een 

raster van 500 bij 500 meter. Kaart 7 visualiseert alle verplaatsingen, Kaart 8 

beperkt zich tot de verplaatsingen die niet als doel ‘naar huis’ hebben. Het 

zwaartepunt (254 bestemmingen) voor beide kaarten is gelegen in de 

historische kern van de stad. Op alle kaarten (Kaart 7 – Kaart 10) wordt deze 

rastercel met blauwe rand omzoomd. De zandloperstructuur (zie Figuur 12) 

die in het Ruimtelijk Structuurplan Gent naar voor geschoven wordt (Dienst 

Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad Gent, 2010), kan in deze 

rasterkaarten eveneens gedetecteerd worden.  

doel van de verplaatsing
aantal 

verplaatsingen

aandeel 

(%)

iemand ophalen/afzetten 1519 8,0

naar huis 7167 37,6

naar werk 1952 10,2

naar school 707 3,7

uit eten 441 2,3

dagelijkse boodschappen 1859 9,8

shoppen 625 3,3

persoonlijke zaken 717 3,8

familie/vrienden bezoeken 1250 6,6

wandelen 624 3,3

ontspanning/sport/cultuur 1209 6,3

andere 989 5,2
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Kaart 7: Ruimtelijke spreiding van alle verplaatsingen 

 

Kaart 8: Ruimtelijke spreiding van verplaatsingen m.u.v. ‘naar huis’ 
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Kaart 9: Bebouwingskaart van het onderzoeksgebied 

 

Kaart 10: Topografische kaart van het onderzoeksgebied 
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5.2 Participatie- en mobiliteitsindex 

In dit onderdeel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste 

bevindingen uit de factoranalyse uitgevoerd op de negen geselecteerde 

bereikbaarheidsmaten. Voor meer gedetailleerd informatie wordt verwezen 

naar Bijlage B die de volledige output van de factoranalyse bevat.  

 

De Bartlett’s test of sphericity (χ² = 3328,14, p = 0,0) en de Kaiser-Meyer-

Olkin-maat (0,61) geven aan dat aan de voorwaarden voor het uitvoeren 

van een factoranalyse voldaan is
15

. Vier factoren met eigenwaarde groter 

dan 1 die samen 82,7 % van de variantie in de originele dataset verklaren 

worden geëxtraheerd. De geroteerde componentenmatrix (zie Tabel 6) 

geeft de factorladingen voor elk van de bereikbaarheidsmaten op de vier 

geëxtraheerde factoren. Enkel de factorladingen (correlatiecoëfficiënt 

tussen originele maat en geëxtraheerde factor) groter dan 0,5 zijn 

opgenomen in de tabel. Factor 1 wordt bepaald door het aantal bezochte 

locaties (1), het aantal activiteiten (2), het aantal uitgevoerde trips (3) en 

het aantal uitgevoerde ketens (9). Deze maten kunnen samengevat worden 

onder de noemer ‘omvang van participatie’. Factor 2 bestaat uit het gebied 

afgebakend door de standaardellips van het individu (4) en de afgelegde 

afstand (5), met andere woorden het ‘geografisch bereik’ van het individu. 

                                                                 
15

 Beide maatstaven gaan na of er een voldoende hoge mate van correlatie 

is tussen tenminste een aantal van de opgenomen variabelen en of 

factoranalyse bijgevolg aangewezen is. (Wijnen et al., 2002, p. 219) 

De tijdsmaten (activiteitsduur (6) en activiteitsduurratio (7)) zitten vervat in 

factor 3. In factor 4 ten slotte zit enkel de snelheidsmaat (8) vervat.  

 

Tabel 6: Geroteerde componentenmatrix  

 Component 

1 2 3 4 

1_nb_locations ,870    

2_nb_activities ,822    

3_nb_trips ,941    

4_Area_Std_1_m²  ,892   

5_network_distance  ,868   

6_activity_time   ,893  

7_activity_time_ratio   ,885  

8_speed    ,977 

9_nb_chains ,822    

 Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 
De factorscores worden voor elk van de individuen berekend en 

samengevoegd tot de PI volgens de formule PIi = 0,414 * Fi1 + 0,229 * Fi2 + 

0,217 * Fi3 + 0,141 * Fi4. De waarde van de PI’s schommelt tussen -1,74 

(individu met de laagste participatie) en +1,57 (individu met de hoogste 

participatie). Figuur 23 geeft de frequentieverdeling van de PI weer. Gezien 

de toegepaste methode, bedraagt de gemiddelde PI uiteraard 0. Een vierde 

van de individuen uit de steekproef heeft een PI kleiner dan -0.3786 (Q1), de 

helft heeft een PI kleiner dan -0,0114 (Q2) en voor drie vierde van de 
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individuen is de PI kleiner dan 0,3835 (Q3). De verdeling is licht rechtsscheef 

(scheefheid: 0,107) wat inhoudt dat een beperkt aantal relatief grote 

waarden het gemiddelde omhoog haalt terwijl iets meer dan de helft van de 

individuen een negatieve PI heeft.  

 

Figuur 23: Histogram van de PI 

 

5.3 Socio-economisch kenmerken van individuen met lage PI 

Om inzicht te verwerven in het socio-economisch profiel van de personen 

die minder dan gemiddeld scoren op de PI, worden de socio-economische 

kenmerken van individuen uit de hele dataset (708 individuen) vergeleken 

met de individuen met negatieve PI (359 individuen) en met de individuen 

uit het laagste PI-deciel (71 individuen). Dit gebeurt op analoge wijze als in 

paragraaf 4.1.4 waar de representativiteit van de hele dataset werd 

beoordeeld. 

 

5.3.1 Geslacht  

Tabel 7 geeft inzicht in de geslachtsverhoudingen in de steekproef en de 

afgebakende deelgroepen. De deelgroepen verschillen slechts in zeer 

geringe mate van de totale steekproef wat impliceert dat er op basis van de 

gehanteerde PI geen participatieverschillen tussen mannen en vrouwen 

gedetecteerd kunnen worden. 

 

Tabel 7: Vergelijking geslachtsverhoudingen steekproef en deelgroepen  

 

Steekproef
Individuen met 

negatieve PI

Individuen uit 

laagste PI-deciel

vrouw 52,0% 51,3% 54,9%

man 48,0% 48,7% 45,1%



_________________ 

65 

5.3.2 Leeftijd 

 

Figuur 24: Vergelijking leeftijdsverdeling steekproef en deelgroepen 

 

Op basis van leeftijd kunnen omvangrijke verschillen worden gedetecteerd 

tussen de steekproef en deelgroepen (zie Figuur 24). De laagste en hoogste 

leeftijdsklassen zijn overgerepresenteerd in de deelgroep van individuen 

met negatieve PI met respectievelijk 6,1 %punt en 2,4 %punt. Dit fenomeen 

doet zich nog veel sterker voor in de groep individuen uit het laagste PI-

deciel (overrepresentatie met respectievelijk 9,1 %punt en 13,5 %punt in de 

laagste en hoogste leeftijdscategorie). Het tegenovergestelde doet zich voor 

in de leeftijdscategorieën 30-39 en 40-49 jaar waar individuen met 

negatieve PI en individuen uit het laagste PI-deciel ondergerepresenteerd 

zijn. In de overige leeftijdscategorieën blijven de verschillen zeer beperkt.  

5.3.3 Huishoudgrootte 

 

Figuur 25: Vergelijking huishoudgrootte steekproef en deelgroepen 

 

 

Figuur 25 vergelijkt de huishoudgrootte tussen de steekproef en de 

deelpopulaties. Het grootste verschil hier bevindt bij huishoudgrootte 2 

waar individuen uit het laagste PI-deciel met 12,4 %punt 

overgerepresenteerd zijn. Voor huishoudgroottes 3 en 4 zijn individuen uit 

het laagste PI-deciel met respectievelijk 5,1 %punt en 9,6 %punt 

ondergerepresenteerd. 
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5.3.4 Lichamelijke beperking 

In de steekproef geven 20 individuen (2,8 %) aan dat ze een lichamelijke 

beperking hebben. Voor de individuen met negatieve PI bedraagt dit 13 

individuen(3,6 %). In het laagste PI-deciel zijn dit 2 individuen (2,8 %).  

5.3.5 Inkomen 

 

Figuur 26: Vergelijking huishoudinkomen steekproef en deelgroepen 

 

Figuur 26 toont het cumulatieve percentage van de huishoudens volgens 

hun inkomen. Hieruit is af te leiden dat het huishoudinkomen van 

individuen met een negatieve PI gemiddeld lager is in vergelijking met de 

totale steekproef. Dit manifesteert zich nog sterker bij de individuen uit het 

laagste PI-deciel.  

 

5.3.6 Scolarisatiegraad 

 

Figuur 27: Vergelijking scolarisatiegraad steekproef en deelgroepen 

 

Het grootste verschil in scolarisatiegraad van de individuen uit de 

steekproef en individuen uit het laagste deciel bevindt zich in de klasse van 

personen zonder diploma/diploma lager onderwijs. Het laagste deciel is hier 

met 13,1 %punt oververtegenwoordigd. In de categorieën van 

hooggeschoolden zijn is er een systematische onderrepresentatie van 

individuen met negatieve PI of individuen uit het laagste PI-deciel.  

 

5.3.7 Profiel van individuen met lage participatie  

Een eenduidig afgebakend socio-economisch profiel van de personen met 

de laagste graad van participatie bestaat niet. Het betreft hier zowel 
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mannen als vrouwen, voornamelijk uit de hoogste en laagste 

leeftijdscategorieën. Het criterium huishoudgrootte heeft weinig invloed op 

het participatiegedrag van de steekproefindividuen. Opmerkelijk is ook dat 

personen die aangeven dat ze een lichamelijke beperking hebben niet 

sterker dan gemiddeld gerepresenteerd zijn in het laagste PI-deciel. Het 

inkomen van personen met lage PI is relatief gezien wel iets lager dan 

gemiddeld. Dit geldt eveneens voor de scolarisatiegraad van de individuen 

met lage PI.  

5.4 Vervoersarmoede 

Voor de individuen uit het laagste PI-deciel worden de redenen nagegaan 

waarom individuen zich niet verplaatsen op een bepaalde dag. In totaal 

wordt voor 76 dagen door deze individuen een reden opgegeven waarom 

geen verplaatsing werd uitgevoerd. Geen behoefte om zich te verplaatsen 

wordt als hoofdreden aangehaald (45 maal), gevolgd door schoolwerk en 

ziekte (beide redenen elf maal). Slecht weer wordt vier keer aangehaald, 

thuiswerk en bezoek elk twee maal. Staking werd slechts één keer als reden 

aangehaald. Geen enkel individu haalt gebrekkige 

verplaatsingsmogelijkheden aan als reden waarom men zich niet verplaatste 

op een bepaalde dag. Met enige voorzichtigheid kan hieruit besloten 

worden dat vervoersarmoede geen reden is waarom mensen zich niet 

verplaatsen. Er kan dus vanuit gegaan worden dat de individuen uit de 

steekproef in staat zijn om hun ‘normale’ activiteiten uit te voeren, gegeven 

de transportmiddelen die de individuen ter beschikking hebben. Het is dus 

omwille van persoonlijke motieven dat deze individuen geen verplaatsingen 

hebben gemaakt.  

5.5 Ruimtelijke vertaling van de PI 

Kaart 11 geeft inzicht in de ruimtelijke spreiding van de individuen met hun 

respectievelijke PI. De individuen worden ruimtelijk voorgesteld volgens hun 

thuislocatie en worden ingedeeld op basis van hun PI. Op het eerste gezicht 

kan geen ruimtelijke autocorrelatie gedetecteerd worden van individuen 

met hoge en/of lage PI. Dit wordt statistisch bevestigd door de Global 

Moran’s I-statistiek (p = 0,51). Dit betekent dat er geen algemeen ruimtelijk 

patroon in de spreiding van de PI te herkennen is; de spreiding is dus 

willekeurig. Dit impliceert dat er statistisch niet gesproken kan worden van 

segregatie wat betreft hoog en laag participatieve individuen.  
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Kaart 11: PI van de individuen volgens thuisadres 

5.6 Evaluatie tramnetwerk 

Tabel 8 geeft een overzicht van de berekende vervoerswaarden ter 

evaluatie van de tramlijnextensies gebaseerd op de verplaatsingen van alle 

individuen uit de steekproef (7446 trips) volgens Tabel 4A. De som van het 

aantal trips naar de bufferzone rondom de tramextensie wordt als 

referentiesituatie beschouwd. Hoe hoger deze waarde, hoe hoger de 

prioriteit wordt beschouwd. De extensie naar Melle vanuit Gent-Sint-Pieters 

levert het hoogste aantal potentiële gebruikers op (1648 trips), gevolgd 

door de extensie naar Lochristi (1314 trips) en naar Mariakerke (1140 trips). 

 

De tweede vervoerswaarde sommeert de PI van elke trip binnen de 

bufferzone in plaats van louter het aantal trips. Gezien het hier gaat over 

een sommatie van PI’s, kan gesteld worden dat een kleinere waarde duidt 

op een hogere prioriteit. Volgens deze redenering is de tramlijnextensie 

naar Meulestede prioritair, gevolgd door deze naar Merelbeke en Melle 

vanuit Mariakerke (zie Tabel 8). Dit verschilt sterk met de priorisering op 

basis van de referentiesituatie. De ranking die hier berekend wordt, houdt 

echter geen rekening met het aantal uitgevoerde verplaatsingen. Hoe 

kleiner het aantal verplaatsingen, hoe kleiner de som van de PI’s 

logischerwijs zal zijn, tenzij er geen trips worden uitgevoerd door individuen 

met negatieve PI wat vrij onwaarschijnlijk is. Bovendien leveren individuen 

met een positieve PI een positieve bijdrage aan de hier berekende 

vervoerswaarde. Op hun beurt leveren individuen met negatieve PI een 

negatieve bijdrage aan de totale som. Er vindt met andere woorden een 
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vorm van compensatie plaats waarbij negatieve en positieve PI’s elkaar in 

vereffening brengen. Dit strookt uiteraard niet met het sociaal 

rechtvaardigheidsprincipe: individuen met hoge participatiegraad kunnen 

niet compenseren voor individuen met een lage participatiegraad. Deze 

maatstaf sluit bijgevolg conceptueel niet goed aan bij de principes van 

sociaal rechtvaardige transportplanning en vormt dus geen goede maatstaf.

 

Tabel 8: Vervoerswaarden gebaseerd op alle individuen 

 

 

De derde maatstaf (Tabel 8) corrigeert voor het aantal uitgevoerde trips en kan geïnterpreteerd worden als de gemiddelde PI van de individuen die een 

verplaatsing maakten in de bufferzone rond de tramlijnextensie. Hoe lager deze waarde, hoe groter de prioriteit vanuit sociaal rechtvaardigheidsperspectief. De 

top drie van prioritaire extensies wordt Meulestede, Mariakerke en Oostakker. Ondanks de correctie voor het aantal trips, blijft het probleem van compensatie 

tussen positieve en negatieve PI’s ook in deze maatstaf aanwezig. 

∑ trips Rang ∑ PI Rang ∑ PI / ∑ trips Rang

6B' Gent-Sint-Pieters - Melle-Leeuw - extensie Melle-Leeuw 1648 1 282,1 10 0,171 7

5A Lochristi  - Flanders Expo - extensie Lochristi 1314 2 201,4 9 0,153 6

3A Mariakerke - Melle - extensie Mariakerke 1140 3 96,9 7 0,085 2

2A Oostakker - Sint-Denijs - extensie Oostakker 1044 4 129,0 8 0,124 3

6B Gent-Sint-Pieters - Destelbergen - extensie Destelbergen 663 5 89,7 6 0,135 5

3B Mariakerke - Melle - extensie Melle-centrum 530 6 70,2 3 0,132 4

2B Oostakker - Sint-Denijs - extensie Sint-Denijs 358 7 85,1 4 0,238 9

4B Meulestede - Zwijnaarde - extensie Zwijnaarde 294 8 87,9 5 0,299 10

1B Evergem - Merelbeke - extensie Merelbeke 284 9 52,5 2 0,185 8

4A Meulestede - Zwijnaarde - extensie Meulestede 171 10 -3,2 1 -0,019 1

Alle individuen
Extensie tramlijn
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Tabel 9: Vervoerswaarden gebaseerd op individuen met negatieve PI 

 

 

Tabel 9 geeft een overzicht van de vervoerswaarden gebaseerd op de 

verplaatsingen van de individuen met negatieve PI berekend volgens de 

formules uit Tabel 4B. Het beperken tot deze individuen biedt een oplossing 

voor het probleem van compensatie, maar het aantal beschouwde 

verplaatsingen wordt eveneens sterk gereduceerd (1536 verplaatsingen). De 

eerste maat in de tabel geeft het aandeel van de trips weer uitgevoerd door 

individuen met negatieve PI. Deze maat houdt geen rekening met de 

grootte van de PI zelf, maar kijkt louter naar het teken (negatief of positief). 

Het hoogste aandeel van verplaatsingen uitgevoerd door personen met een 

negatieve PI, is gesitueerd in de extensie naar Merelbeke (30,6 %). De top 

drie wordt vervolledigd door de extensie naar Meulestede (26,3 %) en naar 

Melle vanuit Mariakerke (26,2 %).  

 

De drie volgende maten zijn analoog aan deze die opgesteld werden voor 

alle individuen samen. De som van het aantal trips (zie Tabel 9) levert 

gelijkaardige resultaten op als voor de referentiesituatie. Dit betekent dat er 

geen grote verschillen in vervoerswaarde zijn tussen individuen uit de totale 

steekproef en deze met negatieve PI. Deze ranking is bovendien zeer 

gelijkaardig aan de maat die de negatieve PI’s sommeert (zie Tabel 9). 

Gezien hier enkel negatieve waarden worden gesommeerd en dus geen 

compensatie plaatsvindt door positieve PI’s, betekent een kleinere waarde 

Rang ∑ trips Rang ∑ PI Rang ∑ PI / ∑ trips Rang

6B' Gent-Sint-Pieters - Melle-Leeuw - extensie Melle-Leeuw 0,191 8 314 1 -118,368 1 -0,377 3

5A Lochristi  - Flanders Expo - extensie Lochristi 0,200 7 263 2 -99,103 2 -0,377 4

3A Mariakerke - Melle - extensie Mariakerke 0,184 9 210 4 -83,288 3 -0,397 1

2A Oostakker - Sint-Denijs - extensie Oostakker 0,208 6 217 3 -80,345 4 -0,370 6

6B Gent-Sint-Pieters - Destelbergen - extensie Destelbergen 0,211 5 140 5 -52,634 6 -0,376 5

3B Mariakerke - Melle - extensie Melle-centrum 0,262 3 139 6 -55,078 5 -0,396 2

2B Oostakker - Sint-Denijs - extensie Sint-Denijs 0,243 4 87 8 -20,227 8 -0,232 10

4B Meulestede - Zwijnaarde - extensie Zwijnaarde 0,116 10 34 10 -10,096 10 -0,297 9

1B Evergem - Merelbeke - extensie Merelbeke 0,306 1 87 7 -29,791 7 -0,342 7

4A Meulestede - Zwijnaarde - extensie Meulestede 0,263 2 45 9 -14,615 9 -0,325 8

Extensie tramlijn

Individuen met negatieve PI
Aandeel trips 

met negatieve 

PI
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(of grotere waarde in absolute termen) effectief een hogere prioriteit. In 

vergelijking met de referentiesituatie levert deze maat slechts beperkte 

verschillen op die de top drie niet beïnvloedt. De laatste maat (zie Tabel 9) 

corrigeert opnieuw voor het aantal trips en levert grote verschillen op met 

de referentiesituatie. De extensies naar Mariakerke en naar Melle vanuit 

Mariakerke, gevolgd door deze naar Melle vanuit Gent Sint-Pieters en naar 

Lochristi staan het hoogst in prioriteit wanneer louter rekening gehouden 

wordt met de gemiddelde PI van personen die zich verplaatsen naar deze 

gebieden. 

 



 

 

 

 

 

 

6   DISCUSSIE
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Uit de literatuurstudie is gebleken dat rechtvaardigheid in transport 

beschouwd kan worden als rechtvaardigheid in bereikbaarheid. De 

onderliggende noodzaak aan ruimtelijk gespreide participatie maakt dat 

bereikbaarheid een essentiële component van het maatschappelijke leven is 

geworden. In dit opzicht zou bereikbaarheid even fundamenteel kunnen 

worden opgevat als bijvoorbeeld zuivere lucht. Het verschil tussen beide 

goederen is echter dat zuivere lucht een collectief goed is waarbij niemand 

kan worden uitgesloten en er geen rivaliteit optreedt bij consumptie ervan 

terwijl dit bij bereikbaarheid wel het geval kan zijn. Een sociaal rechtvaardig 

openbaarvervoersbeleid dient er bijgevolg op gericht te zijn bereikbaarheid 

van voorzieningen voor iedereen mogelijk te maken en tegelijkertijd 

bereikbaarheid van de ene niet ten koste te laten gaan van de andere.  

 

6.1 Reflectie naar het huidige beleidskader 

6.1.1 Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid 

Noodzakelijke bereikbaarheid is ook in het RSV een belangrijk uitgangspunt 

om een duurzame mobiliteit te bewerkstelligen. Daarnaast wordt het 

ruimtelijk principe van de gedeconcentreerde bundeling gehanteerd dat kan 

leiden tot een ruimtelijke bundeling van de verplaatsingsbehoeften en tot 

een verruiming van de individuele verplaatsingsmogelijkheden waardoor de 

bereikbaarheid van diverse voorzieningen in principe hoger ligt. Bovendien 

wordt de nadruk gelegd op ‘noodzakelijke’ bereikbaarheid wat in de 

literatuur als een passend uitgangsprincipe beschouwd wordt om transport 

in het kader van sociale rechtvaardigheid te benaderen. Bereikbaarheid 

wordt in het RSV echter louter beschouwd vanuit ruimtelijk standpunt: 

 

“Bereikbaarheid is de relatieve kwaliteitsmaat van een gebied die de 

gewogen reisweerstand naar al de erop betrokken overige gebieden 

weergeeft. Anders gesteld is bereikbaarheid het gemak waarmee een plaats 

of een voorziening kan worden bereikt”. 

(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2011, p. 437) 

 

Bereikbaarheid is echter een multidimensionaal concept dat niet als een 

zuiver ruimtelijk gegeven kan worden beschouwd. Het transportsysteem, de 

temporele en de individuele component zijn eveneens van belang wanneer 

over bereikbaarheid gesproken wordt (Geurs & van Wee, 2004). Er wordt 

zelfs gesteld dat het niet plaatsen zijn die in meer of mindere mate 

bereikbaar zijn, wel personen die in meer of mindere mate toegang hebben 

tot die plaats (Farrington, 2007). Het is pas wanneer de vier componenten 

interageren met elkaar dat er effectief van bereikbaarheid kan gesproken 

worden.  

 

Het principe van basismobiliteit kan beschouwd worden als een koppeling 

van de ruimtelijke component en het transportsysteem. Dit toont aan dat in 

Vlaanderen reeds rekening gehouden wordt met de betekenis van transport 

als sociaal goed en het niet louter gedreven wordt door het vrije 

marktprincipe. Basismobiliteit wordt geconcretiseerd door middel van een 

minimumaanbod aan openbaar vervoer wat betreft frequenties en afstand 
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tot haltes. Vanuit ethisch oogpunt kan basismobiliteit beschouwd worden 

als een vorm van sufficientarisme. De vastgelegde normen gelden als een 

ondergrens waaraan voldaan moet worden en indien deze niet gerealiseerd 

worden, is een verhoging van het aanbod gerechtvaardigd, hetzij wat 

betreft frequentie, hetzij wat betreft halteafstand. Van Wee en Lucas (2012) 

wijzen erop dat het vaststellen van minimumniveaus erg omstreden is, maar 

daarom niet onaanvaardbaar. In elk geval dienen de drempelwaarden 

contextafhankelijk te zijn en dus te verschillen naar plaats, tijd en/of sociale 

groep. Het principe van basismobiliteit is vandaag reeds ruimtelijk en 

temporeel contextafhankelijk gezien het minimumaanbod gekoppeld is aan 

de gebiedstypes afgebakend in het RSV en een verschil in aanbod kent 

naargelang het tijdstip.  

 

Uit de literatuur blijkt echter dat bereikbaarheid, en niet mobiliteit, het 

onderliggende principe is dat gehanteerd dient te worden om transport als 

sociaal goed te benaderen. Het aantal buspassages per uur of de afstand tot 

de dichtstbijzijnde halte zegt in se niets over de bereikbaarheid die daarmee 

gerealiseerd wordt. Vanuit deze optiek zou een begrip als 

basisbereikbaarheid conceptueel beter aansluiten bij het doel om het 

mobiliteitsbeleid meer inclusief te maken en ook te richten op 

vervoersgevoelige mensen en groepen. De toepassing van 

basisbereikbaarheid is echter een veel complexer gegeven dan 

basismobiliteit. Ten eerste dient gespecifieerd te worden wat verstaan 

wordt onder ‘basis’. Het betreft hier de noodzakelijke voorzieningen die een 

individu moet kunnen bereiken. Traditioneel gebeurt de afbakening door 

bepaalde categorieën van voorzieningen te bestempelen als noodzakelijk. 

Hoewel deze benadering nog steeds zeer zinvol is, beperkt de sterke 

differentiatie wat betreft leefstijlen in steeds grotere mate de bruikbaarheid 

van dit concept. Ten tweede is het begrip bereikbaarheid voor erg 

verschillende interpretatie vatbaar. Het ligt natuurlijk voor de hand dat een 

groter aanbod aan transportmogelijkheden de bereikbaarheid van 

voorzieningen bevordert, maar de beperkte beschikbaarheid aan middelen 

limiteert deze optie. Vandaar dat het ook zinvol is te kijken naar de andere 

componenten van bereikbaarheid om een antwoord te formuleren op de 

vragen (i) welke voorzieningen kunnen worden bereikt, (ii) wanneer en (iii) 

wie bereikt deze voorzieningen?  

 

6.1.2 Utilistisch netmanagement  

Het principe van netmanagement dat als uitbreiding op basismobiliteit 

wordt gezien, speelt in op connecties waar de totale vraag het grootst is. 

Deze toepassing van het utilisme kan zorgen voor een optimum in de totale 

maatschappij, maar is niet in staat distributie-effecten te incorporeren. 

Transportmodellering gebaseerd op geaggregeerde vraag zal volgens 

Martens (2006) de huidige verschillen in mobiliteit en bereikbaarheid tussen 

individuen enkel nog versterken. De projecten worden nadien wel 

geëvalueerd op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. 

Hoewel gesteld wordt dat dit integrale afwegingsinstrument alle 

maatschappelijke effecten van het project evalueert, ontbreekt hier een 
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criterium dat de distributie-effecten van het project in kaart brengt. Ook bij 

de prioritering van de weerhouden projecten worden economische criteria 

(totale reizigerswinst en de reizigerswinst per geïnvesteerde euro) 

gecombineerd met ecologische aspecten (modale verschuiving en afname 

van CO2-uitstoot). Als sociale component wordt hier de verkeersveiligheid 

opgenomen, maar opnieuw zijn er geen criteria aanwezig die de distributie-

effecten nagaan.  

 

6.1.3 Ruimtelijke structuur bepaalt scenario-denken in Gentse regio 

In de evaluatie van de openbaarvervoersscenario’s voor de Gentse regio 

weegt de afstemming van het openbaarvervoersnetwerk op de ruimtelijke 

structuur sterker door dan de economische kosten-batenanalyse. Ondanks 

de aanzienlijke meerprijs (+ 100 %) in vergelijking met de beperkte 

reizigerswinst (+ 10 %), wordt het grootstedelijk scenario toch verkozen 

boven het stedelijk scenario. Dit wijst erop dat een focusverschuiving van 

een zuivere economische basis naar een andere sfeer weldegelijk mogelijk 

is. Opnieuw zijn criteria die de distributie-effecten nagaan echter afwezig. 

Dit is eveneens het geval bij de fasering van de uitbreiding. 

 

6.2 Ontwikkeling van een distributieve sfeer voor transportplanning 

Ondanks de consensus die in de internationale literatuur bestaat over het 

gebrek aan incorporatie van de sociale component van duurzaamheid in 

transportplanningsprocessen, lijkt dit zich niet te vertalen in 

beleidstoegepast onderzoek dat vernieuwende methoden aanreikt om deze 

component beter te integreren. De wijze waarop dit vraagstuk benaderd 

kan worden, is dan ook veel minder eenduidig dan het probleem zelf. Het – 

al dan niet expliciet – uitspreken van een moreel waardeoordeel is eigen 

aan deze onderzoeksniche en vormt een mogelijke hinderpaal in de 

ontwikkeling van toepassingen. In dit onderzoek wordt aan de hand van 

algemene ethische theorieën getracht toepasbare principes te distilleren. 

Hierdoor steunt de ontwikkelde methodologie op een sterk theoretisch 

kader en op die manier kan de gevolgde aanpak gerechtvaardigd worden. 

Twee principes komen uit de literatuur naar voor die potentieel gehanteerd 

kunnen worden als basis voor de ontwikkeling van een distributieve sfeer 

voor sociaal rechtvaardige transportplanning, namelijk het principe van 

nood en het maximax-principe. Sociaal rechtvaardig transportbeleid dient 

noodzakelijke participatie of bereikbaarheid te faciliteren (principe van 

nood) en daarnaast de gemiddelde bereikbaarheid verhogen waarbij een 

drempelwaarde geldt tussen de persoon met de grootste bereikbaarheid en 

de persoon met de laagste bereikbaarheid (maximax-principe). 

 

Beide principes vertrekken vanuit de individuele nood aan participatie wat 

dus persoonlijke bereikbaarheid impliceert. In de vertaling van deze 

principes naar beleidstoepassing lijken persoonsgebaseerde 

bereikbaarheidsindicatoren dan ook het best geschikt om de distributie-

effecten van transportbeleid na te gaan. Gezien de veelzijdigheid van 

persoonlijke bereikbaarheid en het gebrek aan een algemeen aanvaard 
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methodologisch kader waarin verschillen in bereikbaarheid tussen personen 

gemeten kan worden, wordt er in dit onderzoek voor gekozen een 

samengestelde maat van bereikbaarheid op te stellen. Hierin worden zeer 

diverse aspecten van gerealiseerd verplaatsingsgedrag geïncorporeerd wat 

resulteert in een participatie-index die de mate waarin een individu in de 

samenleving participeert, weergeeft. Het voordeel van een dergelijke maat 

is dat deze voor elk individu berekend kan worden en dus niet a priori focust 

op een bepaalde socio-economische deelgroep of op een vooraf 

afgebakende ruimte wat in eerder onderzoek steeds het geval was. 

Bovendien is dit een relatieve maat (dimensieloos) die onderlinge 

vergelijking tussen individuen toelaat wat een vereiste is voor de toepassing 

van het maximax-principe. 

 

6.3 Participatie van ‘de’ Gentenaar  

Voor de geanalyseerde dataset is de groep van individuen met lage PI zeer 

heterogeen. Een eenduidig socio-economisch profiel is niet te schetsen, 

maar het betreft in sterkere mate individuen uit de hoge en lage 

leeftijdscategorieën, individuen met beperkt inkomen en individuen met 

lagere scolarisatiegraad. Het dient echter vermeld dat niet alle individuen 

met deze kenmerken tot de groep met lage PI behoren. Een a priori 

afbakening van deze groepen is dus op basis van deze resultaten niet 

wenselijk. Daarnaast zijn ook de thuislocaties van deze personen ruimtelijk 

sterk verspreid. De afwezigheid van clustering van individuen met hoge en 

lage participatie, duidt erop dat op basis van deze analyse niet gesproken 

kan worden van participatieve segregatie. Indien er sprake zou zijn van een 

geclusterd patroon, zou vervoersarmoede mogelijk aan de basis kunnen 

liggen van dit fenomeen. Een mogelijke strategie zou er dan in kunnen 

bestaan de performantie van het openbaarvervoersnet op die plaats op te 

drijven. De willekeurige spreiding die hier wordt aangetroffen, geeft echter 

aan dat een gebiedsspecifieke aanpak niet erg nuttig is in deze context.  

 

6.4 Aftoetsing van de geschiktheid van de PI-gebaseerde 

vervoerswaarden  

Gezien de zelf opstelde ranking van tramlijnextensies louter gebaseerd is op 

de vervoerswaarde van (het beperkte aantal) individuen uit de steekproef, 

is het weinig zinvol deze te vergelijken met de ranking die door De Lijn naar 

voor wordt geschoven (zie paragraaf 3.7.3). Deze laatste is gebaseerd op 

een veel uitgebreider spectrum aan factoren, maar incorporeert geen 

distributie-effecten. De hier uitgevoerde analyse dient dus gezien te worden 

als een aanvulling op de reeds gebruikte factoren en dus zeker niet als een 

vervanging ervan. 

 

Het dient vermeld dat de rangschikking op basis van de standaard 

vervoerswaarde die als referentie geldt ook volgens het maximax-principe 

zijn waarde blijft behouden gezien het de gemiddelde bereikbaarheid zal 

verhogen. Voor het beperken van de range tussen de individuen met 
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hoogste en laagste bereikbaarheid en het noodprincipe, dient echter 

rekening gehouden te worden met de PI. Door compensatie van negatieve 

en positieve PI’s is de rangschikking gebaseerd op alle individuen 

conceptueel niet geschikt. De rangschikking gebaseerd op het aandeel of 

aantal trips uitgevoerd door individuen met negatieve PI, is een stap in de 

goede richting, maar houdt nog te weinig rekening met de waarde van de PI 

zelf. De twee laatste vervoerswaarden (∑ PI en ∑ PI / ∑ trips) zijn wel 

gebaseerd op de waarde van de PI zelf.  

 

De eerste maat houdt indirect rekening met het aantal trips gezien elke trip 

een bijdrage levert aan de uiteindelijke sommatie van PI’s. De ranking 

hiervan komt in sterke mate overeen met de ranking op basis van de 

referentievervoerswaarden, hoewel zich ook hier reeds kleine verschillen 

manifesteren. 

 

De tweede maat is helemaal onafhankelijk van het aantal uitgevoerde trips 

en geeft enkel de gemiddelde PI van personen die zich naar dit gebied 

verplaatsen weer. De onderlinge verschillen in deze maat wijzen op een 

verschil is in participatiegedrag in de verschillende zones. Zo kan gesteld 

worden dat mensen die zich naar de buffer langsheen de tramlijnextensie 

naar Mariakerke verplaatsen, gemiddeld minder participatief zijn dan 

mensen die zich naar de bufferzone langsheen de tramlijnextensie naar Sint-

Denijs verplaatsen. Deze ranking verschilt sterk van de 

referentievervoerswaarden. Dit geeft het belang aan om vervoerswaarden 

niet louter vanuit geaggregeerde oogpunt (standaard), maar ook vanuit 

individuele optiek (PI’s) te beschouwen. Beide waarden gelden als 

complementair gezien de eerste als een collectieve uitdrukking en de 

tweede als een individuele uitdrukking van de theoretische principes 

beschouwd kan worden. 

6.5 Participatie-index als eerste stap naar distributieve basis voor 

transportplanning? 

De participatie-index lijkt een goede stap in de richting om 

distributieaspecten te incorporeren in transportplanning. Er zijn echter 

enkele factoren die de praktische implementatie ervan mogelijks 

bemoeilijken.  

 

Ten eerste is de PI een composiet van verschillende indicatoren. Hoewel de 

uiteindelijk maat vrij eenvoudig te interpreteren is (hoe kleiner, hoe minder 

iemand participeert), kan niet eenvoudig worden verklaard hoe deze tot 

stand is gekomen. De berekening ervan is vrij gecompliceerd en dit kan als 

een black box beschouwd worden. Een beperking die hieraan gerelateerd is, 

is de grote hoeveelheid aan data die verzameld en verwerkt moeten 

worden om de PI te berekenen. In dit onderzoek worden negen 

verschillende indicatoren berekend waarvoor zowel GIS als statistische 

software nodig is. Een gebrek aan interoperabiliteit tussen deze systemen 

bemoeilijkt de berekeningen. Dit probleem van loose coupling tussen GIS, 

statistische software en modellering van stedelijke processen (zie Figuur 28 

c) dat in 1998 al aangekaart werd (Sui, 1998), lijkt nog steeds een obstakel in 
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huidige software. Een tight coupling (zie Figuur 28 d) tussen de systemen 

vormt een eerste stap om de gehanteerde methodologie te 

vereenvoudigen.  

 

Daarnaast is het wel zo dat de PI op een flexibele manier ingevuld kan 

worden. In dit onderzoek werd een zeer brede waaier aan indicatoren 

geïncorporeerd, maar indien dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld een 

gebrek aan data, kan de PI nog steeds worden berekend. Het is immers een 

relatieve maat die in principe op basis van een enkele indicator een 

vergelijking tussen individuen toelaat. Hoe rijker echter de set aan originele 

indicatoren, des te sterker de uiteindelijke indices conceptueel zullen zijn 

om het participatiegedrag van een individu te beoordelen.  

 

Figuur 28: Typologie van integratiemethoden stedelijke modellering, GIS 

en statistische software  

(Sui, 1998, p. 653) 
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De gegevenskwantiteit – met name de representativiteit van de dataset – 

vormt misschien wel het grootste obstakel in de verdere toepassing van de 

voorgestelde methode. Hoewel de hier gebruikte dataset bestaat uit ruim 

700 personen, blijft deze omvang beperkt om te extrapoleren naar de totale 

bevolking. Bovendien bevat de dataset louter verplaatsingsgegevens van 

personen die gedomicilieerd zijn in Gent. Sommige tramlijnextensies reiken 

echter verder dan de gemeentegrenzen van Gent (onder meer de extensies 

naar Lochristi en Melle). Gezien er geen gelijkaardige verplaatsingsdata 

beschikbaar zijn van personen uit deze naburige gemeenten, kan dit leiden 

tot een onderschatting van de vervoerswaarden op bepaalde lijnen. Verdere 

toepassing van deze methode impliceert bijgevolg zeer uitgebreide 

datacollectie en –verwerking van het werkelijke verplaatsingsgedrag van 

personen.  

 

In se vormt de PI een alternatief voor de traditioneel gebruikte 

vervoerwaarde. In dat opzicht kan een analyse zoals hier uitgevoerd als 

extra criterium geïncorporeerd worden in het uitgebreide evaluatiekader 

dat De Lijn nu reeds toepast. Deze alternatieve maat dient zeker en vast niet 

beschouwd te worden als een vervanging van de vervoerswaarde die 

vandaag gehanteerd wordt, maar als een complementaire bron van kennis.  

 

Op grotere schaal zou een analyse zoals hier uitgevoerd deel kunnen 

uitmaken van een zogenaamde ‘Social Impact Assessment’
16

 (SIA) dat als 

volgt wordt gedefinieerd: 

 

“Social impact assessment (SIA) includes the processes of analysing, 

monitoring and managing the intended and unintended social 

consequences, both positive and negative, of planned interventions 

(policies, programs, plans, projects) and any social change processes 

invoked by those interventions. Its primary purpose is to bring about a more 

sustainable and equitable biophysical and human environment.”  

(Becker & Vanclay, 2003) 

 

SIA ontstond naar aanleiding van de ondertussen reeds wijdverspreide en 

geïnstitutionaliseerde praktijk van de ‘Environmental Impact Assessment’
17

 

(EIA), in België bekend als milieueffectrapportage. (Verheylen, 2006) wijst er 

op dat een SIA de ‘sociale’ leemte in het huidige ex ante beoordelingskader 

zou kunnen opvullen en op die manier bijdragen tot een meer duurzame 

samenleving. Hierin kunnen verdelingsaspecten, sociale dynamiek, sociaal 

welzijn, leefbaarheid en politieke betrokkenheid met betrekking tot 

specifieke beleidsprojecten en –plannen worden belicht.  

 

 

                                                                 
16

 http://www.socialimpactassessment.com/ 
17

 http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
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Een lacune in de huidige stand van zaken in transportplanning, is dat 

modellering gebaseerd op verplaatsingsgedrag nog steeds sterk gericht is op 

korte termijn en moeilijk om kan met landgebruiksverandering op lange 

termijn (Waddell, 2001). Deze zwakheid is ook in deze methodologie nog 

steeds aanwezig. De ruimtelijke planning kan in het voorzien van 

basisbereikbaarheid echter een cruciale rol spelen gezien het een sturende 

werking heeft op het landgebruik. Door hoogwaardige 

openbaarvervoersassen ruimtelijk te koppelen aan dense omgevingen 

gekenmerkt door een sterke functiemenging, kan bijgedragen worden aan 

het realiseren van deze basisbereikbaarheid. Dit principe kan in alle 

hiërarchische schaalniveaus van het openbaarvervoersnet worden 

toegepast; niet enkel nabij hoogwaardige knopen van openbaar vervoer 

(bijvoorbeeld rond het station Gent Sint-Pieters), maar ook aan zeer lokale 

‘knopen’ of zelfs haltes kan verdichting plaatsvinden. Het niveau van 

bereikbaarheid van deze plek kan als leidend principe gehanteerd worden 

voor het niveau van de voorzieningen die op deze plek gerealiseerd kunnen 

worden. Teruggekoppeld naar Gent houdt dit een sterke verdichting in 

langsheen de voorgestelde tramlijnen. Hoewel de visies van ruimtelijke 

planning en mobiliteit goed op elkaar worden afgesteld, ontbreekt 

uitvoeringsgerichtheid van de plannen. Dit wordt duidelijk wanneer gekeken 

wordt naar het tracé van de tramlijn die vandaag reeds is uitgebouwd tot in 

Evergem. Hier is nog maar weinig sprake van verdichting langsheen deze lijn 

(Van Hoof, 2012). 



 

 

 

 

 

 

7   CONCLUSIE
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Sociale rechtvaardigheid is gericht op de moreel juiste distributie van 

goederen tussen individuen in de maatschappij. In de hedendaagse 

samenleving is transport een noodzaak geworden die in sterke mate de 

kansen van een individu in de maatschappij bepaalt. Deze noodzaak maakt 

dat transport beschouwd dient te worden als een sociaal goed waarvan de 

distributie niet louter op economische basis mag worden bepaald. In de 

literatuur wordt daarom gepleit voor een afzonderlijke distributieve ‘sfeer’ 

waarop transportplanning kan terugvallen. 

 

De vraag naar transport is echter een afgeleide vraag. De onderliggende 

nood aan maatschappelijke participatie impliceert dat bereikbaarheid van 

voorzieningen als uitgangspunt geldt voor transportplanningsvraagstukken 

in sociaal perspectief. Bereikbaarheid is echter een multidimensionaal 

concept. Traditioneel staat de bereikbaarheid van plaatsen centraal, maar 

door de hoge graad van aggregatie die hierbij optreedt, kunnen distributie-

effecten tussen individuen maar moeilijk geanalyseerd worden. Gezien het 

net de individuen zijn die transport tot een sociaal goed maken, dienen zij 

centraal te staan en niet de plaatsen. Persoonsgebonden 

bereikbaarheidsmaten bieden deze mogelijkheid, maar vergen tegelijkertijd 

een zwaardere berekeningsinspanning, zijn minder eenvoudig 

communiceerbaar en worden in onderzoek ad hoc toegepast. 

 

In de literatuur zijn twee principes gedetecteerd die in aanmerking komen 

als basis voor een distributieve transportplanning. Het principe van nood 

stelt dat noodzakelijke verplaatsingen van individuen gefaciliteerd dienen te 

worden. Het tweede zogenaamde maximax-principe van Martens (2012) 

stelt het maximaliseren van de gemiddelde bereikbaarheid voorop waarbij 

het bereikbaarheidsverschil tussen het individu met respectievelijk de 

grootste en kleinste bereikbaarheid in geen geval mag toenemen. Voor 

zover bekend, zijn deze theoretische principes nog nooit vertaald naar 

toegepast beleidsondersteunend onderzoek.  

 

In dit onderzoek worden deze theoretische principes toegepast door het 

opstellen van een zogenaamde participatie-index. Deze samenvattende en 

relatieve maat incorporeert diverse aspecten van persoonsgebonden 

bereikbaarheid op basis van het gerealiseerde verplaatsingsgedrag van een 

individu.  

 

De toepassing van de participatie-index in de Gentse casestudy heeft 

aangetoond dat deze de potentie biedt om distributie-effecten mee te 

nemen in de evaluatie van transportplanning. Verschillen tussen de 

standaardvervoerswaarde en de vervoerwaarden gebaseerd op de 

participatie-index tonen aan dat sommige van de voorziene 

tramlijnextensies vanuit een sociaal rechtvaardigheidsperspectief urgenter 

zijn dan de huidige prioritering aangeeft.  

 

Het is echter ook duidelijk dat dit onderzoek nog maar een eerste stap 

vormt in de ontwikkeling van een afzonderlijke distributieve sfeer voor 

transportplanning. De uitdaging bestaat erin de index verder te ontwikkelen 

zodat deze robuust genoeg is voor beleidsmakers, maar ook helder 
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communiceerbaar is naar het brede publiek. Toekomstig onderzoek dat de 

ontwikkelde maat in andere casestudies toepast, zal uitwijzen of de 

participatie-index het vermogen heeft om uit te groeien tot een solide maat 

om sociale rechtvaardigheid in ruimtelijke beleidsvraagstukken te 

incorporeren. In elk planningsvraagstuk is het immers belangrijk aandacht te 

hebben voor de distributie-effecten die al dan niet bewust gegenereerd 

worden. Sturen met sociale structuren is een conditio sine qua non om een 

duurzame ruimtelijke planning te verwezenlijken. 

 



 

 

 

 

 

 

8   BIJLAGES
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Bijlage A: Socio-economische enquêtering BMW-project  

Deel I: algemeenheden 

 
Geboortejaar 
 
Geslacht 

 Man 
 Vrouw 

 
Relatie tot het gezinshoofd 

 Gezinshoofd 
 echtgeno(o)t(e), partner 
 Kind 
 ander  

 
Hoogst behaalde diploma of getuigschrift op dit moment 

 Geen want jonger dan 12 jaar  
 Lager onderwijs 
 Algemeen middelbaar onderwijs (lager of hoger) 

Technisch onderwijs (lager of hoger) 
Beroepsonderwijs (lager of hoger) 
Buitengewoon middelbaar onderwijs 
Hoger niet-universitair, 2-3 jaar 
Hoger niet-universitair, 4-5 jaar 
Universitair 
Geen diploma 

 
Beroepsstatuut op dit moment 

 Geen want jonger dan 6 jaar 
Scholier, student 
Huisvrouw/-man 
Werkzoekend 
Ge(pre)pensioneerd 
Arbeidsongeschikt 
Arbeider in de privé-sector 
Bediende in de privé-sector 
Zelfstandige 
Vrij beroep 
Leerkracht 

Ambtenaar (voor Staat, Gewest, Gemeente, Provincie,…) 
Ander (vul in welk):………………………………………. 

 
Deel II: verplaatsingsgewoonten 

 
Gebruik van verschillende vervoermiddelen 

 
1. Op welke verminderingen voor het openbaar vervoer hebt u recht (zelfs als 
gebruikt u ze niet) ? 
 - kind, jongere of scholier 
 - senior 
 - groot gezin 
 - R.V.V. of WIGW (RVV=Rechthebbende op de Verhoogde  
Verzekeringstegemoetkoming – Voorheen WIGW-Statuut : Weduwen, Invaliden, 
Gepensioneerden en Wezen ) 
 - Werknemer van een openbare-vervoermaatschappij, Belgacom, De 
Post,… 
 - Andere (vul in welke):…………………………………………….. 
 - Geen enkele 
 
2.  Hebt u op dit moment een geldig vervoerbewijs voor het openbaar vervoer? 
(bus/trein ; abonnement / rail pass / … )  
 Nee (ga door naar vraag 4) 
 ja   
 
3.  Voor elk geldig vervoerbewijs (max. 3) dat u op dit moment hebt :  
 * vervoerbewijs 1 :  

- vervoermaatschappij 
 De Lijn 
 TEC 
 STIB 
 SNCB 
- Soort vervoerbewijs 
 welbepaald traject (b.v. thuis-werk) 
 zone (b.v. stadsnet, provincie, MTB,…) 
- Aantal ritten 
 beperkt (b.v.:10 ritten) 
 onbeperkt 
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- Duur van het vervoerbewijs 
 1 week 
 2 weken, 14 dagen 
 1 maand 
 3 maanden 
 10 maanden (schooljaar) 
 1 jaar, douze maanden 
 andere (vul in welke): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- betalend / gratis 

 
* vervoerbewijs  2 : idem 
* vervoerbewijs  3 : idem  
(on arrête après 3 titres de transport) 
 
4.  Hebt u een rijbewijs ? Rijbewijzen voor brom- of motorfietsen ook meetellen ! 
 nee (ga door naar vraag 5) 
 ja 
 
5.  Welk soort rijbewijs hebt u? 
 A3 – bromfietsen 
 A2 – motorfietsen met een moto tot 400 cc 
 A1 - motorfietsen met een motor boven 400 cc 
 B – personenwagens en kleine bestelwagens 
 C – vrachtwagens 
 D – bussen 
 E- voertuig van cat. B, C of D met een grote aanhangwagen 
 
 
6. Hebt u om fysieke redenen moeilijkheden om bepaalde vervoermiddelen te 
gebruiken (bijvoorbeeld omwille van een permanente handicap, omwille van uw 
hoge leeftijd, enz.)? 
 ja 
 nee -> vraag 7  
 
Als ja : Is voor u … (6a -> 6g) … 

- geen enkel probleem 
- mogelijk maar met moeite 
- alleen mogelijk met speciale hulpmiddelen of aangepaste voorzieningen 
- onmogelijk 
- niet van toepassing (als een bepaalde activiteit niet relevant is voor u) ? 

 

6a : Te voet gaan 
6b : fietsen  
6c : In en uit een auto stappen 
6d : een auto besturen 
6e : toegang tot stations, perrons en haltes 
6f : op en afstappen van een trein, bus, tram of metro 
6g : Andere (vul in welke): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

Uw woon-werk of woon-schoolverplaatsingen 

 
Dit deel betreft de scholieren/studenten en degenen die een beroep uitoefenen. Als 

u niet bij dit deel betrokken bent, ga naar deel III. 

 

7. Hebt u een vast werkadres of schooladres, d.w.z. waar u meer dan de helft van de 
keren dat u gaat werken of naar school gaat, naartoe moet? 
 Nee, geen vast adres (ga door naar vraag 13) 
 Ja, mijn vast werk-/schooladres is bij mij thuis (ga door naar vraag 10) 
 Ja, ik heb een vast werk-/schooladres, en dat is niet bij mij thuis 
 
8. Wat is dit vast werk- of schooladres? 
Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr: . . . . . . . . . . . . 
Postnummer: . . . . . . . . . . . . . . . .Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Dit deel is alleen voor mensen die een beroep uitoefenen.  Als u geen beroep 

uitoefent, ga door naar deel III 

 
8B. Doet u carpool om naar uw werkplaats gaan ?  

nooit  
af en toe (minder dan één dag per week)  
regelmatig (1 tot 3 dagen/week)  
vaak (4 tot 5 dagen/week)  

 
9. Betaalt uw werkgever uw onkosten voor uw verplaatsing van thuis naar uw vast 
werkadres terug ? 

nee 
ja, gedeeltelijk 
ja, volledig 
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10. Hebt u bij uw werk een privé-parkeerplaats (dit wil zeggen niet op de openbare 
weg) voor een wagen ; of zou u die kunnen hebben als u met de wagen kwam ? 
 ja 
 nee 
 
11. Is, volgens u, een parkeerplaats voor een auto gemakkelijk te vinden bij uw 
werk? 
 Zonder problemen 
 Met enige moeite 
 Met veel moeite 
 
12.  Is het parkeren bij uw werk betalend? 
 ja   -> 12a. prijs  
 nee 
 
13.  Moet u verplaatsingen maken tijdens het oefenen van uw beroep? 
 Nooit (ga door naar vraag 15) 
 Soms 
 Altijd 
 
14.  Welk(e) vervoermiddel(en) gebruikt u daarvoor? 
 Te voet 
 Fiets 
 Bromfiets minder dan 50 cc 
 Motorfiets tussen 50 en 125 cc 
 Motorfiets meer dan 125 cc 
 Trein 
 Bus 
 Tram 
 Metro 
 Taxi 
 Firmawagen, als bestuurder 
 Eigen auto, als bestuurder 
 Auto, als passagier 
 Ander (vul in welke) 
 
14B. Doet u aan telewerk? (werk van op afstand, in het algemeen vanuit de 
woonplaats)?  
(de enquêteur moet niet alle mogelijkheden aanhalen, maar kiezen wat het best met 

de situatie van de persoon overeenstemt)  

Nee, nooit  

Ja, thuis, permanent (meer dan 90% van de tijd)  
Ja, thuis op afgewisselde wijze (tussen 20 en 90% van de tijd) 
Ja, af en toe: minder dan een dag per week 
Ja, in tele-centrum (telewerk in nabijheidsinfrastructuren)  
Ja, beweeglijk telewerk (minimum 10 uur per week buiten het kantoor of 
de woonplaats, door on-line diensten te gebruiken) 
Ja, zelfstandige telewerk (zelfstandige gelokaliseerd thuis en gebruikend 
on-line diensten). 

 
15. Werkt u… (1 aankruisen) 
 uitsluitend tijdens de dag 
 uitsluitend tijdens de nacht 
 in ploegen, zonder nachtdienst 
 in ploegen, met nachtdienst 
 anders 
 
16.  Hebt u… (1 aankruisen) 
 dagelijks dezelfde werkuren, door uw werkgever bepaald 

dagelijks dezelfde werkuren, door uzelf bepaald 
geregeld verschillende werkuren, door uw werkgever bepaald 
geregeld verschillende werkuren, door uzelf bepaald 

 
17.  Werkt u deeltijds of voltijds?  (vul het percentage in, 100%=voltijds) 
 
18.  Wat is uw beroepscategorie? 
 Geschoold arbeider 

Ongeschoold arbeider 
Bediende, hoofdzakelijk kantoorwerk 
Bediende, hoofdzakelijk iets ander dan kantoorwerk 
Kader,  

-> verantwoordelijk voor __ werknemers (aantal invullen) 
Landbouwer 
Zelfstandige (ambachtsman/-vrouw, handelaar, zakenman/-vrouw,…)  

-> met __ werknemers (aantal invullen) 
Vrij beroep 
Leerkracht 
Ambtenaar (voor Staat, Gewest, Gemeenschap, Provincie, Gemeente, 
Parastatale,…) 
Ander (vul in welke) 
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Deel III: uw gezin 

 
19. Hoeveel personen telt uw gezin?  
 
20. Voor ieder lid van uw gezin : 
 geboortejaar 
 geslacht 
 beroepsstatuut (cf. deel I) 

diploma 
 
De voertuigen in uw gezin 

 
21.  Hoeveel van elk van de genoemde voertuigen zijn aanwezig in uw gezin?  We 
zijn geïnteresseerd in álle voertuigen die uw gezin beschikbaar heeft voor privé-
gebruik, dus ook firmawagens als u die buiten het werk mag gebruiken. 
 
 Voertuigen     aantal 
  

Kinderfiets     0 1 2 3 4 5+ 
 Fiets voor volwassene 
 Bromfiets/motorfiets 
 Personenwagen (ook monovolume en jeep 4x4) 
 Bestelwagen 
 Ander (vul in welke):……………………………… 
 
Als er geen personenwagens, bestelwagens of andere gemotoriseerde voertuigen 
aanwezig zijn, ga door naar vraag 23. 
 
22.  Voor elke personenwagen, bestelwagen en ander gemotoriseerd voertuig uit 
vraag 21 : (Als er meer dans 3 voertuigen aanwezig zijn, vul dan enkel de gegevens in 
van de 3 meest gebruikte.) 
 - Merk (b.v.: “Volkswagen”) 
 - Model (b.v.:”Golf”) 
 - Hoelang bezit u dit voertuig al? __ jaar 
 - Is uw voertuig 
  nieuw gekocht 
  tweedehands gekocht 
  firmawagen 
  anders 
 - Brandstof 

  loodvrije benzine 
  loodhoudende benzine 
  diesel/gasolie 
  LPG 
  Andere 
 - Bent u de hoofdgebruiker van het voertuig, d.i. de persoon die er de 
meeste km mee rijdt? 
  Ja 
  Nee 
 

De woonplaats van het gezin en zijn lokalisatie 

 
23.  Heeft u een garage of een privé-parkeerplaats (d.w.z. niet op de openbare weg) 
voor een wagen? 
 Ja 
 Nee 
 
24.  Is het parkeren bij uw woonplaats betalend?  
 ja    -> 24a. prijs ? 
 nee 
 
27.  Hoeveel kamers telt uw woonplaats?  
 
28.  Sinds wanneer woont u op dit adres? 
 
Verschillend 

 
29.  Beschikt u over een internetaansluiting in uw gezin? 
 
31.  Om de resultaten van deze enquête te kunnen verbinden met economische 
gegevens, zouden wij graag een idee hebben van het netto-inkomen van uw gezin 
van vorige maand.  Om dit inkomen te bepalen, telt u de netto-beroepsinkomsten 
van alle gezinsleden samen (d.w.z. wat elk gezinslid elke maand ontvangt), plus ook 
andere inkomsten zoals kinderbijslag, pensioenen, premies, inkomsten uit 
(on)roerend goed of handel, werkloosheidsuitkeringen, enz.  Als u dit allemaal 
samentelt, in welke categorie valt het netto-inkomen van uw ganse gezin van vorige 
maand dan? 
 0 tot 500 euros per maand 
 500 tot 1000 euros per maand 
 1000 tot 1500 euros per maand 
 1500 tot 2000 euros per maand 
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 2000 tot 2500 euros per maand 
 2500 tot 3000 euros per maand 
 3000 tot 4000 euros per maand 
 4000 tot 5000 euros per maand 
 meer dan 5000 euros per maand 
 
32.  Wat zijn uw eigen inkomsten? 
 0 tot 500 euros per maand 
 500 tot 1000 euros per maand 
 1000 tot 1500 euros per maand 
 1500 tot 2000 euros per maand 
 2000 tot 2500 euros per maand 
 2500 tot 3000 euros per maand 
 meer dan 3000 euros per maand 
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Bijlage B: Factoranalyse ter bepaling van de participatie-index

Notes 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-APR-2013 10:44:12

Active Dataset DataSet1

Fi l ter <none>

Weight <none>

Spl i t Fi le <none>

N of Rows in Working Data  

Fi le

708

Defini tion of Mis s ing MISSING=EXCLUDE: 

User-defined 

miss ing va lues  are 

treated as  miss ing.

Cases  Us ed LISTWISE: Statis tics  

are bas ed on cas es  

with no miss ing 

va lues  for any 

variable us ed.

Process or Time 00:00:00,33

Elapsed Time 00:00:00,49

Maximum Memory 

Required

12144 (11,859K) bytes

FAC1_1 Component score 1

FAC2_1 Component score 2

FAC3_1 Component score 3

FAC4_1 Component score 4

Output Created

Comments

Input

Mis s ing Va lue 

Handl ing

Res ources

Variables  Created

Mean Std. Deviation Analys is  N

1_nb_locations 1 ,419424807261223 708

2_nb_activi ties 1 ,268125681282666 708

3_nb_trips 1 ,374898633642737 708

4_Area_Std_1_m² 1 1,90650813207115 708

5_network_distance 1 ,817903521260717 708

6_activi ty_time 1 ,530280472353316 708

7_activi ty_time_ratio 1 ,129820452724380 708

8_speed 1 1,670332431391820 708

9_nb_chains 1 ,361969591195193 708
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Correlation Matrix 

 

 

KMO and Bartlett’s Test 

 

 

 

 

 

Communalities 

1_nb_locatio

ns

2_nb_activi ti

es

3_nb_trips 4_Area_Std_

1_m²

5_network_d

istance

6_activi ty_ti

me

7_activi ty_ti

me_ratio

8_s peed 9_nb_cha ins

1_nb_locations 1,000 ,749 ,781 ,151 ,303 ,125 -,123 ,142 ,547

2_nb_activi ties ,749 1,000 ,680 ,140 ,251 ,183 -,077 ,091 ,486

3_nb_trips ,781 ,680 1,000 ,081 ,251 ,237 -,032 ,143 ,809

4_Area_Std_1_m² ,151 ,140 ,081 1,000 ,600 ,132 -,121 ,090 ,023

5_network_distance ,303 ,251 ,251 ,600 1,000 ,261 -,131 ,128 ,156

6_activi ty_time ,125 ,183 ,237 ,132 ,261 1,000 ,588 -,051 -,018

7_activi ty_time_ratio -,123 -,077 -,032 -,121 -,131 ,588 1,000 ,163 -,121

8_speed ,142 ,091 ,143 ,090 ,128 -,051 ,163 1,000 ,135

9_nb_chains ,547 ,486 ,809 ,023 ,156 -,018 -,121 ,135 1,000

1_nb_locations ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000

2_nb_activi ties ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,021 ,008 ,000

3_nb_trips ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,195 ,000 ,000

4_Area_Std_1_m² ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,001 ,008 ,273

5_network_distance ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

6_activi ty_time ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,088 ,319

7_activi ty_time_ratio ,001 ,021 ,195 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001

8_speed ,000 ,008 ,000 ,008 ,000 ,088 ,000 ,000

9_nb_chains ,000 ,000 ,000 ,273 ,000 ,319 ,001 ,000

Correlation

Sig. (1-ta i led)

,606

Appro

x. Chi -

3228,138

df 36

Sig. 0,000

Ka iser-Meyer-Olkin Meas ure 

of Sampl ing Adequacy.Bartlett's  Tes t of 

Spherici ty

Ini tia l Extracti on

1_nb_locations 1,000 ,790

2_nb_a ctivi ties 1,000 ,705

3_nb_trips 1,000 ,902

4_Area_Std_1_m² 1,000 ,798

5_network_dis tance 1,000 ,800

6_activi ty_time 1,000 ,894

7_activi ty_time_ratio 1,000 ,879

8_speed 1,000 ,972

9_nb_chains 1,000 ,706

Extracti on Method: Princi pa l  Component Analys is .
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Total Variance Explained 

 

 

 

Component Matrix
a
 

 

 

Tota l

% of 

Variance

Cumulativ

e % Tota l

% of 

Variance

Cumulativ

e % Tota l

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 3,291 36,569 36,569 3,291 36,569 36,569 3,079 34,209 34,209

2 1,637 18,192 54,761 1,637 18,192 54,761 1,702 18,913 53,121

3 1,493 16,589 71,350 1,493 16,589 71,350 1,614 17,935 71,057

4 1,023 11,368 82,718 1,023 11,368 82,718 1,049 11,661 82,718

5 ,569 6,317 89,035

6 ,404 4,491 93,525

7 ,249 2,765 96,290

8 ,246 2,738 99,028

9 ,087 ,972 100,000

Component

Ini tia l  Eigenva lues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings

Extraction Method: Principal  Component Ana lys is .

1 2 3 4

1_nb_locations ,877

2_nb_activi ties ,821

3_nb_trips ,914

4_Area_Std_1_m² ,785

5_network_distance ,678

6_activi ty_time ,849

7_activi ty_time_ratio ,777

8_speed ,953

9_nb_chains ,758

Component

Extraction Method: Principa l  Component Ana lys is .

a . 4 components  extracted.
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Rotated Component Matrix
a
 

 

 

Component Transformation Matrix 

 

 

 

 

 

 

Component Score Coefficient Matrix 

 

 

Component Score Covariance Matrix 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

1_nb_locations ,870

2_nb_activi ties ,822

3_nb_trips ,941

4_Area_Std_1_m² ,892

5_network_distance ,868

6_activi ty_time ,893

7_activi ty_time_ratio ,885

8_speed ,977

9_nb_chains ,822

Component

Extraction Method: Principa l  Component Ana lys is . 

 Rotation Method: Varimax with Ka iser Normal ization.

a . Rotation converged in 4 i terations .

1 2 3 4

1 ,938 ,326 ,065 ,096

2 -,197 ,361 ,907 ,091

3 -,272 ,873 -,403 -,034

4 -,082 -,034 -,104 ,991

Component

Extraction Method: Principa l  Component Ana lys is .  

 Rotation Method: Varimax with Ka iser Normal ization.

1 2 3 4

1_nb_locations ,282 ,016 -,018 -,024

2_nb_activi ties ,271 ,007 ,030 -,093

3_nb_trips ,317 -,068 ,049 -,007

4_Area_Std_1_m² -,095 ,555 -,041 ,024

5_network_distance -,025 ,517 ,010 ,004

6_activi ty_time ,025 ,106 ,556 -,205

7_activi ty_time_ratio -,040 -,133 ,549 ,185

8_speed -,030 ,018 -,018 ,936

9_nb_chains ,285 -,120 -,084 ,074

Extraction Method: Principa l  Component Ana lys is . 

 Rotation Method: Varimax with Ka iser Normal ization. 

 Component Scores .

Component

1 2 3 4

1 1,000 0,000 0,000 0,000

2 0,000 1,000 0,000 0,000

3 0,000 0,000 1,000 0,000

4 0,000 0,000 0,000 1,000

Component

Extraction Method: Principa l  Component Ana lys is .  

 Rotation Method: Varimax with Ka iser Normal ization.  

 Component Scores .
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PI Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test of Normality 

 

 

 

Val id 708

Miss ing 0

,0000

,02025

-,0114

,53870

,290

,107

,092

-,047

,183

3,30

-1,74

1,57

25 -,3786

50 -,0114

75 ,3835

N

Mean

Std. Error of Mean

Median

Std. Deviation

Variance

Maximum

Percenti les

Skewnes s

Std. Error of Skewnes s

Kurtos is

Std. Error of Kurtos is

Range

Minimum

Statis tic df Sig. Statis tic df Sig.

PI ,043 708 ,003 ,996 708 ,089

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wi lk

a . Li l l iefors  Signi ficance Correction
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