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1. INLEIDING 

 

De met steeds grotere zekerheid antropogeen geïnduceerde klimaatverandering is 

tegenwoordig één van de grootste mondiale problemen (O’Hare et al., 2005; Goudie, 2006; 

Archer & Rahmstorf, 2010; Archer, 2012). Transport zou verantwoordelijk zijn voor 27 

procent van de door de mens uitgestoten broeikasgassen (Creutzig et al., 2011). De EU wil dit 

probleem aanpakken door een mitigerend beleid te voeren en de CO2-emissies van transport te 

laten afnemen door limieten op de uitstoot van nieuw te produceren auto’s te zetten (Nygrèn 

et al., 2012). Tegen 2015 zou de limiet in de EU 130 g CO2/km  moeten bedragen maar de 

haalbaarheid hiervan wordt in vraag gesteld (Smokers et al., 2011). De EU wil naast het 

opleggen van limieten de bevolking sensibiliseren om hun verplaatsingsgedrag aan te passen 

en de private wagen minder te gebruiken. In de westerse landen constateerden bepaalde 

onderzoekers in de laatste decennia een afname van het autogebruik door jongvolwassenen 

geboren tussen 1980 en 2000, de zogenaamde ‘generatie Y’ (Goodwin, 2012; Institute For 

Mobility Research (IFMO), 2013; Jorritsma & Berverling, 2014). Zij zouden dit volgens 

Deloitte (2012) gedeeltelijk uit milieubewuste overwegingen doen, maar ter Berg en 

Schothorst (2012), IFMO (2013) en Jorritsma en Berverling (2014) stellen dat 

milieubewustzijn een geringe impact heeft op hun verplaatsingsgedrag. Zij beweren dat het 

autogebruik eerder afneemt als gevolg van sociaaleconomische en maatschappelijke 

veranderingen die op deze ‘generatie Y’ inwerken. Eenmaal ze ouder worden en in een 

nieuwe levensfase terechtkomen zullen ze overstappen naar de auto. De overgang naar een 

andere levensfase heeft een grote invloed op het verplaatsingsgedrag en werd door Beige en 

Axhausen (2010), Scheiner en Holz-Rau (2012, 2013) en Scheiner (2014) geanalyseerd.  

 

De doelgroep in deze masterproef zijn laatstejaarsstudenten die zich in principe in de nabije 

toekomst op de arbeidsmarkt zouden moeten begeven. Dit is een belangrijke overgang in het 

leven die een invloed kan of zal hebben op hun verplaatsingsgedrag. In deze masterproef zal 

nagegaan worden wat de perceptie van deze jongvolwassenen is op hun toekomstig 

verplaatsingsgedrag, hoe belangrijk de auto in deze context zal zijn en welke invloed 

klimaatbewustzijn zal hebben op hun mobiliteitskeuze.  

 

Dit onderzoek is belangrijk omdat verondersteld wordt dat kennis over de 

klimaatproblematiek individuen zal aanzetten tot gedragsverandering. De jongere generatie 

zou voor deze problematiek vatbaar kunnen zijn, want eenmaal gewoontes in het 
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verplaatsingsgedrag aangenomen zijn is een gedragswijziging moeilijk (Klöckner & Matthies, 

2004; Gardner, 2009; Klöckner & Blöbaum, 2010). De kennis over de klimaatproblematiek 

zou jongeren kunnen overtuigen om milieubewuste keuzes te maken in hun 

verplaatsingsgedrag en hun autogebruik verminderen. Bij de 207 Vlaamse studenten in dit 

onderzoek zal nagegaan worden of de kennis over de klimaatproblematiek een invloed heeft 

op hun huidig en toekomstig verplaatsingsgedrag. De ondervraagde studenten gaan allen naar 

een hogeschool of universiteit waardoor er vanuit gegaan kan worden dat ze kennis hebben 

van de klimaatverandering.  

 

De masterproef start met een literatuurstudie over de invloed van levensfases op 

verplaatsingsgedrag, het verplaatsingsgedrag in het algemeen, groene attitudes, 

vervoerskeuzes en aankoopgedrag van auto’s. Hierbij wordt de focus gelegd op de 

jongvolwassenen, de doelgroep van dit onderzoek. In een tweede deel worden eerst de tien te 

onderzoeken onderzoeksvragen/hypotheses weergegeven. Daarna wordt het conceptueel 

model opgesteld dat gebruikt zal worden voor de analyse van de data en het beantwoorden 

van de onderzoeksvragen/hypotheses. In het volgende deel wordt de enquête en de steekproef 

besproken om vervolgens een overzicht te geven van de stapsgewijze methodes om de 

resultaten van de verschillende analyses betreffende de onderzoeksvragen te verwerken. De 

masterproef wordt beëindigd met een discussie en conclusie waar de empirische resultaten 

gelinkt worden aan de diverse onderzoeksvragen/hypotheses.  

 

Na de globale analyse kan men concluderen dat men van de jongere generatie niet mag 

verwachten dat klimaatbewustzijn “an sich” zal aanzetten tot milieuvriendelijker gedrag. Een 

groenere mobiliteit kan enkel verwezenlijkt worden als de kwaliteit en 

gebruiksvriendelijkheid van de alternatieven deze van de hedendaagse klassieke auto 

benaderen. 
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2. LITERATUUROVERZICHT 

 

2.1 Inleiding 

 

De centrale onderzoeksvraag in deze masterproef is hoe klimaatbewustzijn het toekomstig 

mobiliteitsgedrag van laatstejaarsstudenten kan beïnvloeden. Een verandering van levensfase 

heeft volgens Beige en Axhausen (2010), Scheiner en Holz-Rau (2012) en Scheiner (2014) 

een invloed op het verplaatsingsgedrag en de vraagt stelt zich of bij die verandering de 

jongvolwassene rekening zal houden met de schadelijke milieueffecten van bepaalde 

verplaatsingsmodi. In het begin van de literatuurstudie zal nagegaan worden hoe belangrijk 

levensgebeurtenissen bij jongvolwassenen zijn in hun verplaatsingsgedrag. Daarna wordt het 

verplaatsingsgedrag beschreven die in drie delen opgesplitst wordt: het algemene 

verplaatsingsgedrag, het verplaatsingsgedrag van studenten en het verplaatsingsgedrag van 

‘generatie Y’, de jongvolwassenen geboren tussen 1980 en 2000. Vervolgens wil men te 

weten komen hoe groene attitudes een invloed kunnen hebben op de mobiliteit. Verder 

worden hun verschillende potentiële vervoerskeuzes  en hun auto-aankoopgedrag besproken. 

 

2.2 Levensfases en verplaatsen 

 

2.2.1 Algemeen 

 

Belangrijke persoonlijke/familiale gebeurtenissen zoals veranderingen in educatie, 

woonplaats en tewerkstelling, zouden een impact hebben op het dagelijkse transportgedrag 

(Beige & Axhausen, 2010; Scheiner & Holz-Rau, 2012, 2013; Scheiner, 2014). Beige en 

Axhausen (2010) onderzochten voor de periode 1985-2004 het transportgedrag in Zürich na 

een veranderingen in de levensfase. De meeste belangrijke persoonlijke en familiale 

gebeurtenissen blijken tussen de leeftijd van 15 tot 35 jaar voor te komen. In het algemeen 

kan gezegd worden dat mensen in die periode het mobielst zijn. Veranderingen in 

transportgedrag kunnen volgens Scheiner en Holz-Rau (2013) plaatsvinden op verschillende 

tijdschalen. Een huishoudenverandering is een lange termijn aanpassing en beïnvloedt het 

mobiliteitsgedrag op gebied van woonplaatskeuze en bezitten van een voertuig op een 

significante manier. Op korte termijn heeft dit een impact op het dagelijkse 

verplaatsingsgedrag. In de literatuur van Scheiner en Holz-Rau (2013) spreken ze over drie 

verschillende ‘levensdomeinen’: 
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 Huishouden en familiebiografie: het verlaten van het ouderlijke huis, starten van een 

huishouden al of niet met een partner, de komst van kinderen en verhuizen. 

 Tewerkstellingsbiografie: het starten aan de hogere opleidingen, het op de 

arbeidsmarkt terechtkomen, verandering van job of opleiding, inkomensverandering 

en pensionering. 

 Woonplaatsbiografie: verhuizen en de hiermee gepaard gaande ruimtelijke 

veranderingen. 

 

Deze levensdomeinen zijn in vele gevallen onderling interactief en beïnvloeden het 

verplaatsingsgedrag. Structurele veranderingen, zoals wijzigingen in transportkosten, de 

introductie van nieuwe transportmodi en een verandering van het welvaartsniveau spelen 

eveneens een niet te onderschatten rol. 

 

2.2.2 De overheid 

 

Indien de overheid het transportgedrag structureel wil veranderen moet ze volgens Beige en 

Axhausen (2010) op een gedragsverandering bij de jongere generatie inzetten. Zij zijn nog 

niet in een levensfase terecht gekomen waar hun reisgewoonten en routines volledig gevormd 

zijn. Eenmaal transportgewoontes zich gevormd hebben is een attitudeverandering moeilijk 

(Klöckner & Matthies, 2004; Gardner, 2009). Volgens Lanzendorf  (2010) is het probleem dat 

de efficiëntste beleidsmaatregelen het minst populair zijn waardoor politici ze om electorale 

redenen niet zullen implementeren. Het gevolg is dat men op zoek moet gaan naar een 

populair duurzaam transportbeleid die tot een gelijkaardig resultaat zal leiden. 

 

2.2.3 Overgang in levensfase en jongvolwassenen 

 

De komst van kinderen is volgens Scheiner (2014) één van de belangrijkste 

levensgebeurtenissen die het mobiliteitspatroon verandert en tot de aanschaf van een auto zal 

resulteren. Volgens Jorritsma en Berverling (2014) situeert deze fase zich voornamelijk bij 

jongvolwassenen ouder dan 24 jaar. De verwachting is dat bij de studenten in onze steekproef 

dit niet de belangrijkste reden zal zijn om volgend jaar een wagen aan te schaffen. Zij zullen 

zich hoofdzakelijk op de arbeidsmarkt en het vinden van een job richten. 
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2.3 Verplaatsingsgedrag 

 

2.3.1 Variabelen die verplaatsingsgedrag beïnvloeden 

 

Individuen zijn heel inelastisch in hun verplaatsingsgedrag (Zahabi et al., 2012) en dat gedrag 

wordt door diverse variabelen bepaald (Zhou, 2012): 

 Fysische omgeving en urbane vorm: bevolkingsdichtheid, landgebruik, 

topografie, infrastructuur en multimodale netwerkconnectiviteit. 

 Transportspecifieke factoren: toegang tot transport, comfort, veiligheid, 

vrijheid, reistijd en kostprijs. 

 Sociaaleconomische en demografische karakteristieken: beroep, burgerlijke 

status, geslacht, leeftijd, inkomen, kinderen, autobezit en bezit rijbewijs. 

 Reiskarakteristieken: afstand en tijd tot bestemming, de vertrek en aankomst 

plaats en reisdoel. 

 Transportvraag: parkeerkosten, limieten op het autogebruik, informatie 

campagnes tegen autogebruik en subsidies voor openbaar vervoer. 

 Psychologische factoren: gewoonte, attitude, bezorgdheden over gezondheid 

en milieu en gewoon zijn om alternatieven te gebruiken. 

 

Verschillende van bovenstaande variabelen staan in relatie met de woonplaatskeuze. Deze 

heeft namelijk een invloed op de transportkeuze en type wagens dat men aankoopt (Begg & 

Gray, 2004; Liu & Shen, 2011; Musti & Kockelman, 2011; De Vos et al., 2012). In 

Vlaanderen is het autogebruik in de periode 1980-2008 verdubbeld (De Vos et al., 2012), wat 

resulteerde in toenemende vervuiling en verkeerscongestie. Vlaamse ruimtelijke planners 

stelden volgens De Vos et al. (2012) daarom voor om meer diverse en dichtbevolkte buurten 

te creëren daar men bij suburbanisatie veelal verplicht is om de auto te nemen omdat openbaar 

vervoer of het gebruik van de fiets geen haalbare optie is. Stadsbewoners gebruiken door de 

aanwezigheid van alternatieven, parkeermoeilijkheden, de kostprijs van parkeren of 

opstoppingsproblemen minder vaak de auto. In Vlaanderen is het vooral een 

attitudeverandering ten opzichte van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets die een 

doorslaggevende rol kunnen spelen. Het zou nuttig kunnen zijn om bij de publiciteit voor 

alternatieve transportmodes te wijzen op de klimaat en gezondheidsproblematiek. Een andere 

optie voor Vlaanderen is een verandering creëren ten opzichte van de vaak negatieve 

perceptie die bestaat ten opzichte van de stad.  
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2.3.2 Studenten en verplaatsingsgedrag 

 

Zhou (2012) concludeerde dat de transportkeuze bij studenten in Los Angeles sterk 

afhankelijk was van hun woonplaats en medebewoners. Hun verplaatsingsgedrag is niet te 

vergelijken met deze van de actieve bevolking maar na het beëindigen van de studies kan een 

grote verandering in hun transportkeuzes plaatsvinden (Beige & Axhausen, 2010). Het 

onderscheid tussen studenten en de actieve bevolking omvat (Zhou, 2012):  

 andere piekuren omdat hun lessenrooster veranderlijk kan zijn; 

 zijn ongehuwd en hebben geen kinderen; 

 gebruiken minder de auto; 

 fietsen, wandelen en nemen de bus frequenter daar hun inkomen lager is;  

 zijn jonger; 

 staan positiever tegen maatregelen die autorijden tegengaan. 

 

Studenten bleken bovendien nog over volgende eigenschappen te beschikken: 

 zijn milieubewuster dan hun werkende leeftijdgenoten; 

 zijn meer flexibel in het gebruik van transportmiddelen; 

 het grootste deel reist minder dan een uur naar hun campus; 

 auto-eigenaars gebruiken hun auto voornamelijk om naar de campus te gaan; 

 merendeel reist niet in piekuren; 

 studenten op een studentenkamer gebruiken minder de wagen; 

 positief verband tussen leeftijd student en zijn autogebruik. 

 

2.3.3 Generatie Y en mobiliteit 

 

Volgens Kuhnimhof et al. (2012) en Jorritsma en Berverling (2014) is het mobiliteitsgedrag 

van de huidige jongvolwassenen, ‘generatie Y’, veranderd. Volgens het IFMO (2013) zijn 

volgende trends bij ‘generatie Y’ in de onderzochte landen Duitsland, Frankrijk, Groot-

Brittannië, Noorwegen, Japan en de VS  zichtbaar: 

 het rijbewijsbezit stagneert of daalt; 

 met uitzondering van Japan daalde de autobeschikbaarheid; 

 met uitzondering van Japan en de VS nam het aantal verplaatsingen met de 
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auto af; 

 de gemiddelde jaarlijkse afgelegde afstand met de auto neemt af; 

 de lagere automobiliteit is zichtbaarder bij mannen dan bij vrouwen. 

 

Jongvolwassenen zouden zich vandaag meer richten op fietsen en het gebruik van openbaar 

vervoer, maar naarmate ze ouder worden neemt autogebruik toe (Jorritsma & Berverling, 

2014). De verandering van het gedrag bij jongvolwassen is te linken aan de maatschappelijke 

omstandigheden en de veranderingen in de woonomgeving en van een fundamenteel andere 

houding ten opzichte van de auto is geen sprake. Dit staat in tegenspraak met het onderzoek 

van Deloitte (2012) in de VS, China, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Jorritsma en 

Berverling (2014) stelden vast dat in Nederland jongvolwassenen tot aan de leeftijd van 24 

vaker alternatieven voor de auto gebruiken. Na hun 24ste levensjaar neemt hun autogebruik 

weer toe. Dat jongvolwassenen vandaag minder de auto gebruiken dan vroeger heeft met 

verschillende factoren te maken (Goodwin, 2012; IFMO, 2013; Jorritsma & Berverling, 

2014): 

 ze treden later toe tot de arbeidsmarkt omdat ze langer studeren; 

 vele studenten hebben niet de financiële middelen om een wagen aan te schaffen; 

 de recente economische crisis maakt het jongvolwassenen moeilijker om een auto 

te bezitten daar hun inkomen gemiddeld lager ligt; 

 de arbeidsparticipatie van vrouwen bereikte een plafond;  

 ze gaan meer in stedelijke gebieden wonen waar het autogebruik lager ligt; 

 ze beginnen later aan een gezin; 

 het openbaar vervoer en alternatieven van de auto worden in veel stedelijke 

gebieden aangemoedigd en verbeterd; 

 de opkomst van ICT maakt dat ze minder met elkaar moeten afspreken. Hierover is 

veel contradictie en in de meeste onderzoeken wordt deze reden als 

verwaarloosbaar beschouwd. 

 

In het onderzoek van Jorritsma en Berverling (2014) is het aantal verplaatsingen van 

jongvolwassenen in stedelijke of rurale gebieden ongeveer met dezelfde hoeveelheid gedaald. 

De afgelegde afstand in de rurale gebieden nam toe terwijl ze in de stad afnam. Het 

treingebruik vanuit de rurale  gebieden steeg. Het bezitten van een auto zet jongvolwassenen 
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bovendien aan tot meer mobiliteit, maar zij schakelen eveneens meer over naar het gebruik 

van de trein, stedelijk openbaar vervoer en de fiets. 

 

2.4 Groene attitudes 

 

2.4.1 Prestaties groene alternatieven 

 

Hoewel velen groene attitudes hebben zullen consumenten vaak de niet-groene alternatieven 

aankopen (Olson, 2013). Groene producten zijn soms duurder, hebben in bepaalde gevallen 

een lagere kwaliteit en presteren soms slechter dan de niet milieuvriendelijke alternatieven. 

Het nadeel van groene alternatieven, zoals hybride wagens, is dat ze, naast hun 

milieuvriendelijkheid, weinig voordelen hebben ten opzichte van benzine- of dieselwagens. 

Het gebrek aan groen gedrag is volgens Olson (2013) het resultaat van slechte marketing 

en/of irrationaliteit bij consumenten. Het promoten van groene auto’s zal pas slagen als ze qua 

prijs, kwaliteit en prestaties beter presteren. Bovendien moeten producenten het imago van 

groene auto’s upgraden, daar auto’s vaak als een statussymbool worden beschouwd (Nygrèn 

et al., 2010; ter Berg & Schothorst, 2012; Jorritsma & Berverling, 2014). 

 

2.4.2 Gewoontes en normatieve beslissingen 

 

Het is niet de kwaliteit van de alternatieven maar gewoontes die de voornaamste oorzaak van 

irrationeel milieuonvriendelijk verplaatsingsgedrag zijn (Klöckner & Matthies, 2004; 

Gardner, 2009; Klöckner & Blöbaum, 2010). Volgens Klöckner en Matthies (2004) zijn ze 

partieel afhankelijk van voorafgaande normatieve beslissingen. Een persoon zal 

milieuvriendelijk gedrag pas waarderen als hij/zij op de hoogte is van de milieuproblematiek. 

Indien hij/zij niet inziet dat autogebruik voor milieuproblemen zorgt zal er geen normatieve 

beslissing ontstaan en hij/zij geen milieuvriendelijker gedrag aannemen. Hij/Zij moet 

namelijk beseffen dat zijn/haar bijdrage kan helpen om het milieu te beschermen en vele 

jongvolwassenen hebben het gevoel dat ze geen bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van 

het klimaatprobleem. (Jorritsma & Berverling, 2014). Anderen vinden het probleem irrelevant 

of negeren het. 

 

Indien de overheid de vervoerskeuze wil veranderen moet ze zich volgens Klöckner en 

Matthies (2004) richten op de juiste doelgroep. Degene met minder sterke gewoontes zullen 
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vlugger geneigd zijn om positief te reageren op norm gecentreerde- (toewijding strategieën) 

of  informatie (bijvoorbeeld educatie) strategieën. Deze personen kunnen eenvoudiger 

aangezet worden tot een lange termijn gedrag van milieuvriendelijker verplaatsen. Bij 

personen met sterke gewoontes is het moeilijk om de norm gecentreerd- of informatie 

strategieën te gebruiken.  

 

2.4.3 Groene attitudes bij jongeren in transport 

 

Jongeren realiseren zich volgens Jorritsma en Berverling (2014) dat met autogebruik 

milieukosten gepaard gaan. Ze houden hier geen rekening mee of vinden ze irrelevant. De 

milieubelasting is voor hen geen reden om over te stappen op alternatieven. Ze weten dat 

autorijden negatieve gevolgen heeft voor het milieu maar vinden niet dat ze daar 

verantwoordelijk voor zijn. Hun kennis over het milieu is uitgebreider dan bij ouderen maar 

resulteert niet in een gedragsverandering. Ouderen zouden zich volgens Valkeneers (2006) 

zelfs milieubewuster gedragen dan jongeren. Slechts 22 procent van de jongvolwassenen 

heeft vanuit klimaatbewustzijn geprobeerd minder met de auto te rijden, bij vijftigplussers is 

dat 35 procent. Veel jongeren denken niet aan de toekomstige generaties maar staan wel 

positiever ten opzichte van autodelen en elektrische wagens dan oudere generaties (Jorritsma 

& Berverling, 2014). Ze gaan volgens ter Berg en Schothorst (2012) elektrische wagens pas 

interessant vinden als ze hetzelfde gebruiksgemak hebben als de klassieke auto en verwachten 

dat autofabrikanten zuinigere auto’s gaan ontwikkelen, wat zowel voordelig is voor het milieu 

als voor lagere brandstofkosten. Bij groepsgesprekken met jongeren komt naar voor dat ze 

zich milieuvriendelijk willen gedragen maar de auto blijft ‘heilig’. Sommige jongeren willen 

zuiniger rijden of een zuinigere auto kopen maar minder rijden of geen auto hebben blijft voor 

een groot deel onder hen onbespreekbaar (Jorritsma & Berverling, 2014). 

 

2.5 Vervoerskeuze 

 

2.5.1 De private auto 

 

Hoewel auto’s worden geassocieerd met globale fysieke, sociale en ecologische schade zoals 

klimaatverandering en ziektes, blijft het verzet tegen alternatieve vormen van transport 

aanwezig (Kent, 2014). De auto blijft domineren terwijl het niet altijd het meest 

tijdbesparende vervoersmiddel is, maar het kunnen gebruiken voor andere activiteiten dan 
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verplaatsen compenseert dit in vele gevallen (bv. telefoneren, afspraken maken, rekeningen 

betalen,…). De technologie zou dit proces kunnen bevorderen want hoe minder aandacht de 

chauffeur aan rijden moet besteden hoe meer hij zich kan richten op andere activiteiten. 

Reistijd wordt dan meer als een geschenk gezien en geassocieerd met vrijheid, met controle 

over het leven en flexibiliteit. Het comfort die het biedt speelt een belangrijke rol en rijden 

wordt als aangenaam ervaren. Het zal, niettegenstaande het aanbieden van gelijkwaardige 

alternatieven, moeilijk zijn om mensen van autorijden af te houden. Ondanks alle negatieve 

connotaties blijft een eigen auto voor de meeste mensen cruciaal voor hun job, het ouderschap 

en het sociale leven.  

 

Auto’s zijn volgens Jorritsma en Berverling (2014) en ter Berg en Schothorst (2012) voor 

jongeren een belangrijk statussymbool. Ter Berg en Schothorst (2012) toonden aan dat voor 

jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar de auto het favoriete vervoermiddel is. Deze voorkeur 

is ingegeven door de behoefte aan luxe, comfort, status, onafhankelijkheid, beschikbaarheid, 

gemak, plezier en vrijheid. De auto wordt hoofdzakelijk gebruikt tijdens de vrije tijd en het 

aandeel woon-werkverkeer is beperkt. Het wordt, niettegenstaande de potentiële 

parkeerproblemen, als snelste vervoersmiddel gepercipieerd. Een nadeel aan de auto is 

volgens hen dat het niet combineerbaar is met alcoholgebruik.  

 

2.5.2 Bedrijfswagens 

 

Hoewel weinig jongeren over een bedrijfswagen beschikken is het van belang voor dit 

onderzoek daar voor vele werknemers het een populair vervoersmiddel is. Volgens Macharis 

en De Witte (2012) is de laatste decennia het aantal bedrijfswagens sterk toegenomen en 

omvat ze vandaag meer dan 10 procent van de Belgische autovloot. Volgens Santermans 

(2013) was in 2008 48 procent van de nieuwe autoregistraties in ons land een bedrijfswagen. 

In vele gevallen kunnen bedrijfswagens gebruikt worden voor private trips en zijn de kosten 

grotendeels voor de werkgevers (Macharis & De Witte, 2012). Bedrijfswagens worden 

significant meer gebruikt dan private wagens waardoor ze een negatief effect hebben voor de 

samenleving en het milieu. Voor nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt, waar de 

ondervraagden in dit onderzoek toe behoren, kunnen ze als een welkom deel van het loon 

beschouwd worden. 
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Macharis en De Witte (2012) toonden aan dat in veel Europese landen de belastingvoordelen 

van bedrijfswagens groot zijn waardoor het aantal sterk toenam. Naast een toename van het 

aantal wagens en hun gebruik, worden grotere voertuigen gepromoot. Deze zorgen voor extra 

vervuiling en CO²-emissies, iets wat de EU objectieven in verband met energieconsumptie en 

milieubeleid tegenwerkt. Een bijkomend pervers effect van bedrijfswagens is dat het aantal 

gebruikers dat niet op de hoogte is van de marginale kosten van autogebruik toenam. Een 

groot deel van de door de overheidsmaatregelen om het mobiliteitsgedrag aan te passen 

treffen deze groep van gebruikers niet. In België wordt door mensen met bedrijfswagens 

grotere afstanden gereden, namelijk gemiddeld 33.000 km/jaar ten opzichte van 20.000 

km/jaar bij private wagens. In andere landen wordt hetzelfde effect waargenomen. Een 

belangrijke vraag die hierbij kan gesteld worden is of deze significante verschillen te maken 

hebben met het professionele of private gebruik van de wagen. De gebruikers van 

bedrijfswagens zijn volgens Macharis en De Witte (2012) niet flexibel. Indien hun 

bedrijfswagen zou verdwijnen zouden ze overstappen naar een private auto voor hun woon-

werkverkeer. De redenen die ze hiervoor opgeven zijn vooral de beperkte diensten en 

kwaliteit van het openbaar vervoer en maar in geringe mate haar prijs. Om een duurzame 

mobiliteit te promoten moeten de beleidsmakers volgens Macharis en De Witte (2012) het 

wagengebruik en meer specifiek de bedrijfswagens aanpakken door propere auto’s fiscaal 

aantrekkelijk te maken en de andere meer te belasten. Dit werd in België in 2012 door de 

“regering Di Rupo” in België ingevoerd (Santermans, 2013). Ze hoopten op deze wijze €200 

miljoen aan inkomsten op te halen. Het probleem is dat deze maatregel door politieke partijen, 

zoals de NVA en de Open VLD, als een ‘pestbelasting’ werd gedefinieerd (Belga 2013, 

2014). Indien deze partijen in de nieuwe federale regering komen is de kans dat deze 

maatregelen teruggeschroefd worden aanwezig. Volgens Santermans (2013) zijn de regels in 

verband met bedrijfswagens in ons land in de meeste gevallen voordeliger voor de gebruiker 

dan in onze buurlanden. 

 

2.5.3 De fiets  

 

Omschakelen van auto naar de fiets zou volgens (Vandenbulcke et al., 2011) veel positieve 

effecten hebben. Naast een afname in het aantal files en de positieve milieueffecten is fietsen 

beter voor de gezondheid en kan het obesitas tegen gaan (Lindsay et al., 2010; Goodman et 

al., 2012). In België woont 21 procent van de actieve bevolking op minder dan 5 km van zijn 
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werk en 39 procent op minder dan 10 km. Amper 6 procent van alle woon-werkverplaatsingen 

worden per fiets ondernomen. Bij degenen die op minder dan 5 km van hun werk wonen 

gebruikt amper 19 procent de fiets en verkiest 53 procent de wagen. Uit een enquête van 

Vandenbulcke et al. (2011) bleek dat het voornamelijk sociale, economische en 

omgevingsfactoren, zoals een tekort aan fietsinfrastructuur, de aanwezigheid van heuvels, 

weersomstandigheden, verkeersonveiligheid en het gebrek aan gezelschap, zijn die mensen 

tegen houden om te fietsen. Voor vrouwen was een bijkomende reden gegeven, de 

familiestatus, met name de complexe trips door schoolverkeer met kinderen en om 

boodschappen gaan.  

 

Net zoals bij het gebruik van de auto zijn veel factoren belangrijk om meer open te staan voor 

het gebruik van de fiets. Wat opviel in het onderzoek van Vandenbulcke et al. (2011) was dat 

vooral min 18 jarigen, die geen rijbewijs hebben, de fiets meer gebruiken. Jongvolwassenen 

zien de fiets als een goedkoop, aangenaam, flexibel en gezond vervoermiddel (ter Berg & 

Schothorst, 2012). Voor hen zijn de grootste voordelen aan de fiets dat je dicht bij de 

bestemming kan parkeren en alcoholgebruik niet uitgesloten is. In deze doelgroep 

constateerden Vandenbulcke et al. (2011), net zoals bij de andere leeftijdsgroepen dat 

hoogopgeleiden meer fietsen en daar meer plezier in ervaren. 

 

2.5.4 Openbaar vervoer 

 

In België probeert de overheid congestie en vervuiling te reduceren door publiek transport 

zoals de trein te promoten (Vanoutrive et al., 2012). De energieconsumptie van treinen per 

persoon (0,14 kWh/pkm) ligt veel lager dan die van auto’s (0,48 kWh/pkm). Daarnaast 

hebben de elektrische treinen geen directe uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof 

(PM10 en NOx). Het treingebruik hangt, net zoals bij de andere transportmodes, van 

verschillende zaken af maar voor het woon-werkverkeer is een tussenkomst van de werkgever 

in de kostprijs belangrijk. Zonder tussenkomst van de werkgever zullen werknemers vaker 

over te schakelen naar autogebruik.  

 

In België en veel ander landen heeft de toenemende welvaart gezorgd voor een toename van 

het autobezit wat het gebruik van openbaar vervoer ontmoedigd. Toch zijn verschillen 

merkbaar tussen de BTM (Bus, Tram en Metro) en de trein. De BTM worden globaal gezien 

minder gebruikt door mensen met een hoog inkomen, terwijl dit verschijnsel minder 
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waarneembaar is bij treinen. De trein wordt voornamelijk gebruikt voor grotere niet complexe 

afstanden waarbij de afstand van de gebruiker tot het station een belangrijke rol speelt. 

Daarnaast zijn parkeerplaatsen voor fietsen, het risico op fietsdiefstal en de frequentie van de 

busdiensten cruciaal. De potentiële gebruikers van treinen en BTM zouden kunnen 

aangespoord worden door betere informatie, maar men verwacht in de toekomst geen 

grootschalige omschakelingen. Na een onderzoek in Brussel van Vanoutrive et al. (2012) 

bleek dat de kans op treingebruik met 96,6 procent afnam als een bedrijfswagen werd 

aangeboden. In dichtbevolkte gebieden met file- en parkeerproblemen waar de treinfaciliteiten 

beter zijn is treingebruik aantrekkelijker. Jobs die flexibele uren hebben zijn beter geschikt 

om mensen aan te zetten om de trein te gebruiken want ze kunnen hun werkuren aanpassen 

aan de treinschema’s. Werknemers bij grotere bedrijven gebruiken de trein meer omdat de 

kans groter is dat ze in de buurt van een treinstation gevestigd zijn. Ondanks de investeringen 

in openbaar vervoer blijft de publieke opinie de voorkeur te geven aan de auto (Farag & 

Lyons, 2012). Vaak is men onvoldoende geïnformeerd over de mogelijkheden maar bij velen 

ontbreekt de moeite om zichzelf te informeren en percipiëren ze het openbaar vervoer als een 

onbruikbare optie. Zolang deze attitude ongewijzigd blijft zal geen gedragsverandering 

optreden. Uit een onderzoek in Duitsland (Bamberg et al., 2007) blijkt dat sociale 

milieuvriendelijke normering kan helpen om mensen meer aan te zetten om het openbaar 

vervoer te  gebruiken.  

 

Openbaar vervoer wordt door jongvolwassenen in het onderzoek van ter Berg en Schothorst 

(2012) als onaangenaam ervaren (“Ik vind het OV echt verschrikkelijk”). De opinie over het 

openbaar vervoer is: te druk, oncomfortabel, gebrek aan zitplaatsen, teveel vertragingen, 

aansluitingen zijn niet goed op elkaar afgestemd, chauffeurs rijden onverantwoordelijk en 

medepassagiers kunnen zeer onaangenaam zijn. Eén van de grootste nadelen van het openbaar 

vervoer zijn de vertrektijden want de jongvolwassene wil vrij en onafhankelijk zijn. Bij het 

kiezen voor openbaar vervoer of een alternatief is wachttijd altijd één van de meest 

doorslaggevende factoren (Bauwens et al., 2012). 

 

2.5.5 Te voet  

 

De verplaatsingen te voet gebeuren voornamelijk voor korte afstanden in een stedelijke 

omgeving. Opvallend is dat het voornamelijk degenen jonger dan dertig of ouder dan 50 jaar 

zijn die zich op deze wijze verplaatsen (Van Dyck et al., 2012). Voor de wandelaar is de 



20 

 

esthetiek van de omgeving, maar ook het aantal activiteiten die aanwezig zijn in een straal van 

20 minuten stappen belangrijk. Bij een moeilijke parkeersituatie zullen mensen sneller 

wandelen verkiezen om boodschappen te doen. In Gent zouden mannen meer de voorkeur 

geven aan wandelen dan vrouwen (Van Dyck et al., 2012). In tegenstelling tot Van Dyck et 

al. (2012) stellen ter Berg & Schothorst (2012) dat jongvolwassen wandelen niet als een 

vervoersmiddel beschouwen en het om deze reden maar zelden zullen doen. 

 

2.5.6 Bromfiets/motor 

 

Volgens Haworth (2010) zijn bromfietsen en motors in bepaalde delen van de wereld een 

populair en frequent voorkomend verplaatsingsmiddel maar in de westerse landen blijft het 

beperkt tot 16 procent van de vervoermiddelen. Ze wordt bij ons meer gebruikt als 

ontspanning dan als transportmodus. Mannen gebruiken deze vervoerwijze meer dan vrouwen 

en bij zware motoren is dit nog meer het geval. De redenen voor het aankopen en gebruiken 

van een  motor of bromfiets zijn: de status, ‘de kick’, vrijheid en het uitlokken van 

bewondering. Eén van haar nadelen is de grotere kans op ongevallen dan bij andere 

vervoersmodi. Volgens een onderzoek van Nja en Nesvag (2007) kennen bromfietsen en 

motoren een toenemende populariteit bij jongvolwassenen en ligt het aantal ongelukken 

relatief hoger dan bij andere leeftijdsgroepen. 

 

2.6 Aankoop van auto’s 

 

2.6.1 Motivatie consumenten 

 

De toename van aankopen in meer milieuvriendelijke auto’s heeft een groot potentieel om de 

huidige milieu-impact van private wagens tegen te gaan (Nayum et al., 2013). Dit hangt niet 

enkel af van de technologie maar ook van de bereidheid van de consumenten om propere 

wagens aan te kopen. De aankoopbeslissing is gerelateerd aan vele culturele, psychologische, 

persoonlijke, economische en demografische invloeden. Bij de aankoop van een auto is 

bijvoorbeeld de grootte van het huishouden heel belangrijk (Nayum et al., 2013). Grote 

huishoudens gebruiken de auto frequenter waardoor hun verbruik en de hieraan gerelateerde 

kosten toenemen. Dit wordt deels gecompenseerd het aanschaffen van brandstofefficiënte 

wagens. Nayum et al. (2013) constateerden in Noorwegen dat steeds meer mensen 

bekommerd zijn om het milieu en dit invloed heeft op het aankopen van een nieuwe wagen. 
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Bij de aanschaf van een nieuwe wagen blijkt dat de consument in de meeste gevallen niet veel 

informatie gaat verzamelen maar eerder afgaat op vroegere ervaringen waardoor ze trouw 

blijven aan een bepaald merk. Deze merkgetrouwheid is bovendien sterker aanwezig bij  meer 

vervuilende wagens. Consumenten blijken uit het onderzoek van Nayum et al. (2013) eerst 

naar het model te kijken bij hun aankoop en dan pas naar de milieuvriendelijkheid.  

 

2.6.2 Invloed overheid 

 

Het aankoopgedrag van de consument is naast persoonlijke motivaties afhankelijk van 

overheidsmaatregelen zoals belastingen en subsidies (Gallachoir et al., 2009). Uit het 

onderzoek van Sprei en Karlsson (2013) bleek dat de Zweden gemiddeld met de grootste 

wagens van Europa rijden omdat tot voor 2006 autobelastingen niet gekoppeld waren aan 

motorcapaciteit. Om een omschakeling te maken naar milieuvriendelijke wagens is het 

belangrijk dat zowel de producenten en consumenten meewerken. Bij de producenten moet dit 

gebeuren via bindende uitstootlimieten maar een grotere uitdaging is de consument waar een 

stijgende vraag naar auto’s met een lagere uitstoot moet komen. 

 

2.6.3 Aankoopgedrag jongvolwassenen 

 

Jongeren kopen een auto niet enkel uit instrumentele overwegingen maar ook uit affectieve 

motieven (ter Berg & Schothorst 2012; Jorritsma & Berverling, 2014). Status is bij deze 

leeftijdscategorie belangrijker dan bij de andere leeftijdsgroepen. Autodelen zou heel 

geleidelijk toenemen maar in het overgrote deel van de gevallen wordt auto’s als iets privé 

beschouwd. De helft van de Nederlands jongeren tussen 17 en  24 jaar vindt dat een auto veel 

zegt over een persoon zijn maatschappelijke positie. Onderzoeken in Vlaanderen, de VS en 

Australië kwamen volgens Jorritsma en Berverling (2014) tot analoge resultaten. Een auto is 

een uitdrukking van iemands persoonlijkheid en het imago van een auto is voor deze 

leeftijdsgroep zeer belangrijk. Ze willen een auto aanschaffen omdat het gelinkt is aan 

vrijheid, onafhankelijkheid, beschikbaarheid, comfort en gemak. Hierbij verschillen ze niet 

met andere leeftijdsgroepen. Jongvolwassenen kopen graag dure en luxueuze merkauto’s om 

daarmee indruk te maken op anderen. 
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2.7 Besluit literatuurstudie 

 

Klimaatbewustzijn bestaat dan misschien wel onder de jongvolwassenen, vermoedelijk zal 

hun verplaatsingsgedrag daar niet door worden aangepast. Andere sociaaleconomische en 

ruimtelijke factoren zijn mogelijks van groter belang. Levensgebeurtenissen, zoals de 

overgang van student naar werknemer zet de jongvolwassenen automatisch aan het denken 

over transport met een auto en de hoop op een bedrijfswagen versterkt dit proces. 

Jongvolwassenen geven aan klimaatbewust te zijn en hebben kennis over de 

milieuproblematiek. Ze voelen zich niet verantwoordelijk voor de milieuproblemen of hebben 

niet het gevoel dat ze een bijdrage aan de oplossing kunnen geven. Slechts enkelen zullen hun 

autogebruik aanpassen uit klimaatbewustzijn. De laatste decennia is het autogebruik van 

jongvolwassenen afgenomen maar dit is eerder gerelateerd aan sociaaleconomische 

veranderingen. Ondanks de afname van het autogebruik geven de jongvolwassenen aan dat 

het hun favoriete vervoerskeuze is. Op het moment dat de omstandigheden het toelaten is de 

kans groot dat ze zullen overschakelen naar het autogebruik. Over het alternatief openbaar 

vervoer hebben jongeren een negatieve opinie, het wordt als een tijdelijk noodzakelijk kwaad 

beschouwd. De fiets heeft zijn voordelen in een stedelijke omgeving, maar bij grotere 

afstanden krijgt de auto de voorkeur. 
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3. RESEARCH DESIGN 

 

3.1 Onderzoeksvragen en hypothesen 

 

Dit onderzoek startte met het opstellen van onderzoeksvragen die in deze masterproef 

geanalyseerd zullen worden. Aan de hand van de literatuurstudie werden de 

onderzoeksvragen/hypotheses geformuleerd die men aan de hand van de resultaten zal 

bevestigen of verwerpen in de discussie. De tien onderzoeksvragen en hypotheses zijn: 

 

1. Geloven de studenten in de klimaatverandering en zien zij de bijdrage van hun 

verplaatsingsgedrag in deze problematiek? 

Hypothese 1: Ze zijn op de hoogte en geloven in de problematiek maar vinden niet dat 

hun verplaatsingsgedrag hier verantwoordelijk voor is (Valkeneers, 2006; IFMO, 2012; 

ter Berg & Schothorst, 2012; Jorritsma & Berverling, 2014). 

2. Wat is hun huidige verplaatsingsgedrag? 

Hypothese 2: Ze zijn mobiel en hun verplaatsingsgedrag is afhankelijk van hun 

verblijfplaats (studentenkamer of huis) en hun sociaaleconomische situatie (ter Berg & 

Schothorst, 2012; Jorritsma & Berverling, 2014). 

3. Staan ze stil bij de nadelige gevolgen van hun autogebruik? 

Hypothese 3: Ze vinden dat de impact van autogebruik op klimaatverandering minimaal is 

en ze geen bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problematiek (Jorritsma & 

Berverling, 2014). 

4. Vinden ze dat auto’s technisch moeten aangepast worden om de klimaatverandering tegen 

te gaan in plaats van dat ze hun verplaatsingsgedrag wijzigen? 

Hypothese 4: Ze vinden dat auto’s zuiniger en klimaatvriendelijker moeten worden 

gemaakt maar gaan geen afstand doen van hun auto of het gebruik verminderen (Jorritsma 

& Berverling, 2014). 

5. Wat zijn voor hun goede redenen om een auto aan te schaffen en welke kenmerken van 

een auto zijn belangrijk voor hen? 

Hypothese 5: Ze vinden status, imago en vrijheid belangrijk en klimaatbewustzijn speelt 

een inferieure rol (ter Berg & Schothorst, 2012; Jorritsma & Berverling, 2014). 

6. Hoe staan ze tegenover alternatieven van het klassieke autogebruik zoals elektrische 

wagens en carpoolen? 

Hypothese 6: Ze staan meer open voor de alternatieven dan de oudere generaties maar 
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vinden dat de alternatieven gebruiksvriendelijker moeten zijn (ter Berg & Schothorst, 

2012; Jorritsma & Berverling, 2014). 

7. Hoe staan ze tegenover bedrijfswagens? 

Hypothese 7: Ze staan positief ten opzichte van het gebruik van auto’s (ter Berg & 

Schothorst, 2012; Jorritsma & Berverling, 2014) en bedrijfswagens stimuleren het 

autogebruik nog meer dan het bezit van een private auto (Macharis & De Witte, 2012). 

8. Welke attitudes hebben ze ten opzichte van de verschillende vervoerskeuzes? 

Hypothese 8: De auto is hun favoriete vervoersmiddel, gevolgd door 

fiets/bromfiets/motor. Het openbaar vervoer ervaren ze als onaangenaam (ter Berg & 

Schothorst, 2012; Jorritsma & Berverling, 2014). 

9. Vinden ze zich verplaatsen een aangename activiteit ? 

Hypothese 9: Ze zouden zich minder verplaatsen dan twee decennia geleden, hoewel 

fietsen en autorijden in bepaalde omstandigheden wel aangenaam kan zijn (ter Berg & 

Schothorst, 2012). Hoogopgeleiden hebben een grotere voorkeur voor fietsen dan hun 

andere leeftijdsgenoten en geven aan dat ze het ontspannend vinden (Vandenbulcke et al., 

2011). 

10. Hoe zien ze hun toekomstig verplaatsingsgedrag indien ze rekening houden met  

veranderingen in hun levensfase? 

Hypothese 10: Bij toetreding tot de arbeidsmarkt zullen ze naar de auto overstappen daar 

ze momenteel het openbaar vervoer als een noodzakelijke overgangsfase in hun 

verplaatsingsgedrag beschouwen (ter Berg & Schothorst, 2012). 

 

3.2 Conceptueel model 

 

3.2.1 Algemeen 

 

Op basis van literatuurstudie werd een conceptueel model opgebouwd. Dit model werd 

vervolgens als leidraad gebruikt om de enquête op te stellen. De vragen in de enquête konden 

gegroepeerd worden in bepaalde categorieën. De pijlen in het conceptueel model stellen de 

potentiële verbanden voor tussen de onderlinge categorieën. De kleur van de pijl toont het 

vertrekpunt aan en bij pijlen met een dubbele richting is het niet duidelijk wat de afhankelijke 

en onafhankelijke variabelen zijn.  
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Figuur 1: Conceptueel model 

 

Het conceptueel model wordt in drie grote onderverdelingen weergegeven: 

 Visies en redeneringen met betrekking tot verplaatsen en mobiliteit. 

 Individuele eigenschappen zoals sociaalecononomische variabelen en het belang van 

sociale status. 

 Ruimtelijk gedrag die beschrijft hoe studenten zich verplaatsen en op welke wijze dit 

afhankelijk is van hun residentie (locatie van verblijfplaats) 

 

3.2.2 Ruimtelijk gedrag 

 

In het model is het ruimtelijk gedrag het startpunt van de redenering. Wat uit de 

literatuurstudie af te leiden valt is dat de woonplaats een grote invloed heeft op het 

verplaatsingsgedrag. Mensen die in de stad wonen of verblijven gebruiken in het algemeen 

minder de auto (Van Acker et al., 2011). Deze redenering volgend kan men verwachten dat 

studenten die in de week op een studentenkamer zitten en tijdens het weekend naar hun 

meestal minder stedelijk gelokaliseerde thuisadres gaan, hun mobiliteitspatroon zullen 

aanpassen. In dergelijke gevallen zou voor een wijziging in de richting van de relatie kunnen 

geopteerd worden door te stellen dat studenten hun woonlocatie kiezen naargelang hun 

favoriete vervoersmodus. Deze redenering lijkt onlogisch aangezien het vooral de ouders van 

de studenten zijn die kiezen waar de student woont. ‘Locatie’ zou kunnen bepalen welk type 
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van auto studenten in de toekomst zullen aanschaffen, op welke wijze ze hem zullen 

gebruiken en wat hun visie is op vervoersalternatieven. Studenten die in een stedelijke 

omgeving wonen zijn meer vertrouwd met het openbaar vervoer en de fiets, daar hun 

activiteiten zich meestal in een kleinere radius te situeren zijn en het door de aanwezigheid 

van congesties en gebrek aan parkeerplaats niet aan te raden is om zich met de auto te 

verplaatsen. 

 

Het ‘huidige verplaatsingsgedrag’ geeft aan hoe de student zich momenteel verplaatst. De 

verwachtingen zijn dat het een invloed zal hebben op hun visie over hun korte en lange 

termijn mobilititeit.  

 

3.2.3 Individuele eigenschappen 

 

Onder ‘persoonlijke eigenschappen’ wordt geslacht, leeftijd, kennis (hier vertaalt als de 

aanwezigheid van al dan niet klimaatgerelateerde vakken in hun opleiding), het bezitten van 

of beschikking hebben over een auto, een openbaar vervoerabonnement hebben en het belang 

van sociale status verstaan. Sociale status mag niet genegeerd worden omdat voor jongeren de 

status die een auto biedt aanzienlijk hoog is (Jorritsma & Berverling, 2014). Jongvolwassenen 

zullen indien het gebruik van een auto aangeboden wordt het gebruik ervan prefereren boven 

andere vervoersmodi. Bovendien blijkt uit de literatuurstudie dat milieuonvriendelijke auto’s 

in vele gevallen een hogere sociale status opleveren dan de groene alternatieven (Nygrèn et 

al., 2010).  

 

3.2.4 Visies en redeneringen 

 

De ‘redenering over transport en klimaatverandering’ zou bepaald kunnen worden door de 

‘persoonlijke eigenschappen’ van de studenten. In deze masterproef wordt de invloed van 

deze variabelen op de andere variabelen nagegaan en zoeken we welke van de variabelen de 

grootste impact heeft. 

 

Voor de ‘visie persoonlijke vervuiling verplaatsingsgedrag’ wordt een positieve relatie 

verwacht met het huidige verplaatsingsgedrag. Het is te veronderstellen dat studenten die 

zich, wegens het ontbreken van een auto, momenteel met de fiets of met het openbaar 

verplaatsen stellen dat hun verplaatsingsgedrag niet vervuilend is. Een andere groep studenten 
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zullen vinden dat de vervuiling veroorzaakt door hun mobiliteit verwaarloosbaar is ten 

opzichte van andere uitstootbronnen.  

 

Het aankopen van een bepaald type wagen wordt door verschillende zaken beïnvloed. Het 

belang van sociale status speelt een belangrijke rol bij het aankopen daar groene wagens in de 

meeste gevallen als minder 'hip' worden gezien (Nygrèn et al., 2010). De redeneringen rond 

transport en klimaatverandering zouden daarentegen kunnen leiden tot de aankoop van 

milieuvriendelijkere opties. Olson (2013) en Jorritsma en Berverling (2014) stelden echter dat 

de aanwezigheid van pro-groene attitudes bij de consument niet automatisch resulteren in een 

gedragsaanpassing omdat persoonlijke eigenschappen direct of indirect een invloed kunnen 

hebben op het aankoopgedrag. Het aankopen van een auto kan verklaard worden door hun 

visie op alternatieve wagens, over het gebruik van de auto en over overheidsmaatregelen 

waardoor geen zekerheid over de eenduidigheid van de relatie is.  

 

De ‘visie gebruik auto’ kan in de categorie ‘visie en redenering’ door verschillende variabelen 

verklaard worden. Het huidige verplaatsingsgedrag van de student kan een invloed hebben 

maar de relatie kan ook omgekeerd zijn. De ‘individuele eigenschappen’ zoals sociale status 

spelen waarschijnlijk ook een rol.  

 

De ‘Visie andere verplaatsingsmodi’ wordt partieel verklaard door de ‘locatie’ van studenten. 

Stedelingen staan positiever tegenover openbaar vervoer en het gebruiken van de fiets dan 

personen die buiten de stad wonen. Vervoersmodi zoals de fiets, bus en tram worden in 

bepaalde gevallen minderwaardige vervoersmiddelen beschouwd. Het belang van sociale 

status speelt bij deze variabele terug een belangrijke rol. 

 

De ‘Visie alternatieve wagens’ wordt eenduidig bepaald door de redenering rond transport en 

klimaatverandering en de individuele eigenschappen van de studenten. De verwachting is dat 

klimaatbewustere studenten een positievere opinie zullen hebben over groenere wagens 

(Jorritsma & Berverling, 2014). Al kan opnieuw de vraag gesteld worden of de attitudes zich 

zullen omzetten in gedrag daar de invloed van sociale status hier terug naar boven komt. De 

visie over alternatieve wagens staat met de andere visies in relatie maar de richting is 

onduidelijk. 
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De ‘visie maatregelen overheid’ is een variabele die afhankelijk zal zijn van het 

klimaatbewustzijn bij de studenten. De richting van de relatie met andere visies is onduidelijk. 

 

3.3 Enquête 

 

3.3.1 Doelgroep en verspreiding enquête 

 

Het doel van deze masterproef is laatstejaars masterstudenten uit Gent te bevragen over het 

klimaatbewustzijn in hun verplaatsingsgedrag. Zij bevinden zich in een belangrijk moment 

van hun levensloop daar ze theoretisch gezien volgend jaar tot de arbeidsmarkt zullen 

toetreden. Dergelijke levensgebeurtenis kan hun verplaatstingsgedrag radicaal veranderen. In 

deze masterproef zal de vraag gesteld worden of de studenten hierbij rekening zullen houden 

met het klimaat en daardoor een meer milieubewuste vorm van verplaatsen zullen verkiezen. 

Bij de praktische uitwerking bleek het bereiken van de doelgroep moeilijk te verlopen. 

Verschillende Gentse hogescholen weigerden, niettegenstaande ze het maatschappelijk nut 

van het onderzoek onderkenden, de enquête te verspreiden. Een tweede factor was dat het 

aantal respondenten van UGent en KaHo Sint-Lieven te beperkt was. Om deze reden werd de 

enquête bij laatstejaars professionele bachelors en naar studenten in andere steden verspreid. 

De enquête werd eind november, begin december 2013 verspreid en stopgezet 16 januari 

2014. De gebruikte kanalen waren aanvankelijk de december nieuwsbrief van UGent waar 

een zwakke respons op was. KaHo Sint-Lieven was bereid om de enquête onder hun 

laatstejaars te verspreiden en de schatting is dat  ongeveer 18 procent van hen de enquête 

volledig invulde via hun ‘blackboard’ op Toledo. Een ander kanaal was de faculteit 

wetenschappen van UGent. Zij hebben het naar alle masterstudenten in de faculteit gestuurd. 

Eind december hadden een 120-tal studenten de enquête volledig ingevuld. Om meer 

respondenten te bekomen werden via facebook persoonlijke contacten aangesproken die tot de 

doelgroep behoren en werd de enquête geplaatst op de alle forums van masterstudenten van 

de UGent waar op ingeschreven kon worden via minerva. Tenslotte werd via persoonlijke 

contacten een mail gestuurd naar de laatstejaarsstudenten van de VUB en KULeuven Campus 

Antwerpen. 

 

Uiteindelijk werden antwoorden van 274 respondenten bekomen. 207 studenten vulden de 

enquête volledig in waarvan 177 laatstejaars studenten. 123 van hen waren van plan om 
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volgend jaar tot de arbeidsmarkt toe te treden. In dit onderzoek werkte men met de 207 

studenten die de enquête volledig ingevuld hebben. 

 

3.3.2 Beschrijving enquête 

 

De eerste vraag van de enquête (zie vragenlijst in de bijlage) was of de student laatstejaars 

was, met hieraan gelinkt of ze volgend jaar willen toetreden tot de arbeidsmarkt. 83,3 procent 

van de respondenten waren laatstejaarsstudent en van hen wilden 68,9 procent volgend jaar 

gaan werken. Vervolgens werden vragen gesteld over hun klimaatbewustzijn op gebied van 

transport en welke maatregelen ze al dan niet noodzakelijk vinden om de mobiliteit te 

veranderen. Bij deze stellingen kregen ze de keuze tussen: helemaal akkoord, akkoord, niet 

akkoord, helemaal niet akkoord en geen mening. Verder werden vragen gesteld in verband 

met het bezit van een autorijbewijs, bezit van een auto en wat ze belangrijk vinden bij het 

aankopen van een auto. Ze kregen vragen in verband met het belang dat ze hechten aan status 

bij vervoerskeuze en hun opinie over alternatieven van de auto. Hierna moesten ze per 

vervoersmodus (auto, trein, bus/tram, fiets, te voet en bromfiets/motor) hun opinie geven aan 

de hand van eigenschappen die ze konden aanvinken. Aansluitend werd hun algemene mening 

gevraagd over mobiliteit en moesten ze hun sociaaleconomische gegevens en huidige 

verplaatsingsgedrag doorgeven.  

 

Het zijn de sociaaleconomische gegevens uit de steekproef  die in de volgende paragrafen 

zullen vergeleken worden met gegevens die gevonden zijn bij de studentenpopulatie van 

Gent. 

 

3.3.3. Gender 

 

Bij de genderverdeling werd geconstateerd dat meer vrouwen de enquête volledig ingevuld 

hebben dan mannen. Als we de steekproef vergelijken met de genderverdeling van de 

studentenpopulatie in Gent (www.ond.vlaanderen.be, 17 mei 2014) blijkt dat ongeveer dezelfde 

verdelingsgraad aanwezig is (zie tabel 1). 
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Tabel 1: Verdeling mannelijke en vrouwelijke studenten steekproef in vergelijk met 

Gentse populatie 

Geslacht Man Vrouw 

Steekproef  39,1% 60,9% 

Populatie 43,0% 57,0% 

 

3.3.4 Leeftijd 

 

Tussen oudste en jongste deelnemer is er een leeftijdsverschil van dertien jaar. De oudste 

student is geboren in 1980, de jongste in 1995. De mediaan van het geboortejaar van de 

deelnemers is 1991 (de gemiddelde leeftijd is 22,8 jaar). Dit is de leeftijd die een student heeft 

als hij volgens het modeltraject een masteropleiding van vijf jaar volgt (startjaar was 2009). 

 

3.3.5 Hogescholen/Universiteiten 

 

Van de 207 respondenten studeerden, zoals in tabel 2 weergegeven is, 187 in Gent. Als de 

steekproef vergeleken wordt met de totale Gentse studentenpopulatie zijn UGent en KAHO 

Sint-Lieven oververtegenwoordigd. Dit is te verklaren door de weigering van andere 

hogescholen om de enquête te verspreiden. Vooral het studentenaantal van KAHO Sint-

Lieven is opvallend. Het is de kleinste hogeschool van Gent maar ze leverde, zoals te zien is 

in tabel 3, 33,9 procent van de Gentse respondenten. Om na te gaan wat het percentage van de 

laatstejaarsstudenten was dat bereikt werd met de enquête werd, daar geen data over het aantal 

laatstejaars studenten beschikbaar was, via de data van ‘Schoolbevolking hoger onderwijs 

2012’ een schatting gemaakt van het aantal laatstejaarsstudenten op de bereikte 

onderwijsinstellingen. Volgens de schatting studeerden in totaal 10.778 laatstejaarstudenten  

aan de UGent, Kaho Sint-Lieven, Sint-Lucas, HoGent en Artevelde hogeschool. De 187 

Gentse respondenten in dit onderzoek vertegenwoordigen 1,7 procent van deze populatie. Na 

gebruik van de steekproefcalculator (www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-

algemeen/steekproefcalculator, 5 augustus 2014) komt men tot een betrouwbaarheidsmarge van 83,2 

procent. Om een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent te bereiken hadden we 371 

respondenten nodig gehad.  

 

 

 

http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-algemeen/steekproefcalculator
http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-algemeen/steekproefcalculator
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Tabel 2: Alle deelnemers steekproef per universiteit/hogeschool  

Hogeschool/Universiteit Aantal deelnemers 

Universiteit Gent 114 

Kaho Sint-Lieven Gent 63 

KU Leuven 8 

VUB 6 

HoGent 5 

Campus Antwerpen 5 

Artevelde hogeschool 4 

SOFA(hogeschool Hasselt) 1 

KISP Gent (volwassenonderwijs) 1 

Totaal 207 

 

Tabel 3: Verhouding deelnemers steekproef Gentse studenten per 

hogeschool/universiteit met Gentse populatie 

Hogescholen/Universiteit Gent Steekproef (187) Populatie 

Universiteit Gent 61,3% 41,7% 

Kaho Sint-Lieven Gent 33,9% 4,3% 

HoGent 2,7% 14,5% 

Artevelde hogeschool 2,2% 30,9% 

Sint-Lucas 0% 8,5% 

 

3.3.6 Thuisadres 

 

De studenten komen uit alle delen van Vlaanderen maar de Gentse regio (Gent + 

randgemeenten) kent met 40 tot 45 studenten de grootste vertegenwoordiging. Het exact getal 

kan niet gegeven worden omdat studenten niet verplicht waren hun adres in te vullen en 

verschillende hebben dit om redenen van privacy niet ingevuld. Ze komen zowel uit de 

Vlaamse grootsteden, centrumsteden, de grootstedelijke rand, kleinstedelijk provinciaal, 

regionaal stedelijke rand, structuurondersteunende steden, stedelijk gebied rond Brussel, 

overgangsgebieden en platteland (http://aps.vlaanderen.be, 9 augustus 2014) Via de stad Gent werd 

info opgezocht over de domicilies van de Gentse studenten (Bauwens et al., 2012). Uit de 

cijfers in onderstaande tabel kan afgeleid worden dat het aantal Oost-Vlamingen in de 

steekproef oververtegenwoordigd is. De verklaring is dat de auteur van deze masterproef en 

zijn persoonlijke contacten afkomstig zijn uit de Gentse regio. De persoonlijke contacten 

waren vlugger bereid om aan deze enquête deel te nemen. De hogere cijfers van Antwerpen 

http://aps.vlaanderen.be/
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en Vlaams-Brabant in de steekproef zijn afkomstig van de studenten van Campus Antwerpen 

en de VUB. 

 

Tabel 4: Deelnemers steekproef per provincie vergeleken met Gentse populatie 

Provincie Steekproef Populatie 

Oost-Vlaanderen 64,4% 54,7% 

West-Vlaanderen 15,9% 26,5% 

Antwerpen 12,0% 5,9% 

Vlaams-Brabant 2,9% 5,2% 

Limburg 1% 1,5% 

Brussel 0% 0,5% 

Overige 1% 0,1% 

Ongekend 2,9% 5,6% 

 

3.3.7 Op kot in Gent 

 

Van de bevraagden zit 41,8 procent op een studentenkamer in Gent. Hier kunnen enkele 

bemerkingen bij gemaakt worden. Ten eerste kan het aantal studenten dat op een 

studentenkamer zit iets hoger zijn, omdat de vraag was: “Zit je op kot in Gent”. Dit is te 

verklaren doordat de oorspronkelijke doelgroep Gentse studenten waren. Toen de 

responsgraad te laag bleek te zijn werden studenten die niet in Gent studeren aangesproken. 

Zij zitten misschien op een studentenkamer maar niet in Gent. Ten tweede bevat de data van 

de populatie (Bauwens et al., 2012) alle studenten die in Gent op kot zitten en niet specifiek 

de masterstudenten. De data van de steekproef en populatie blijken een sterke overeenkomst 

te tonen en zou kunnen verklaard worden door het hoger aandeel Oost-Vlamingen in de 

steekproef die dichter bij hun thuisadres studeren. 

 

Tabel 5: Vergelijking steekproef met populatie in het aandeel studenten op kot in Gent  

Op kot in Gent Steekproef  Populatie 

Ja 42% 43,1% 
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3.3.8 Rijbewijs 

 

76 procent van de studenten uit deze enquête bezit een autorijbewijs. Van degenen die geen 

rijbewijs hebben wil 60 procent het volgend jaar hun rijbewijs behalen en 34 procent zal dit 

later doen. Slechts drie studenten willen nooit hun rijbewijs halen.  

 

In de steekproef hebben meer mensen hun rijbewijs dan de data van mobiel Vlaanderen voor 

de leeftijdscategorie 18-24 jaar (www.mobielvlaanderen.be, 5 augustus 2014). Dit kan verklaard 

worden door het ontbreken van de leeftijdsgroep tot 21 jaar bij de studenten gecombineerd 

met de positieve relatie tussen opleidingsniveau en het bezit van een rijbewijs.  

 

Tabel 6: Vergelijking rijbewijsbezit deelnemers steekproef met Vlaamse 

jongerenpopulatie (18 – 24 jaar) 

Bezit je een autorijbewijs of meer ? Steekproef Populatie 

Ja 75,9% 55,6% 

 

3.3.9 Bezit en beschikbaarheid auto 

 

31,3 procent van de studenten uit de steekproef is eigenaar van een auto en een additionele 

27,9 procent wil na de studies een aankopen. 96,6 procent van hun ouders bezitten een auto en 

67,8 procent bezitten er twee of meer. 35,6 procent van de studenten kunnen de auto van hun 

ouders onbeperkt gebruiken. Een groot deel van de andere studenten hebben geen rijbewijs of 

kunnen de auto gebruiken mits voorwaarden en 5,3 procent mag de auto van hun ouders nooit 

gebruiken. Om de data van de steekproef te vergelijken met de populatie werden de 

statistieken van ‘fgov’ gebruikt. In 2009 waren er in Vlaanderen 3.086.631 auto’s (N.N., s.d.) 

en 2.601.266 gezinnen (http://statbel.fgov.be, 5 augustus 2014) of gemiddeld 1,19 auto’s per gezin. 

In de steekproef is dit 1,78 auto’s per gezin. De verklaring is dat relatief gezien meer 

studenten uit de hogere inkomensklassen komen en die hebben gemiddeld meer auto’s per 

gezin (www.mobiliteitsraad.be, 9 augustus 2014). Daarnaast bevatten de cijfers van Vlaanderen alle 

gezinnen, dus eveneens gezinnen zonder kinderen of waar ze het huis al verlaten hebben. 

Deze gezinnen zullen gemiddeld minder auto’s in hun bezit hebben. 

 

http://www.mobielvlaanderen.be/
http://statbel.fgov.be/
http://www.mobiliteitsraad.be/mora/book-5112/verschillen-volgens-inkomen
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3.3.10 Openbaar vervoer 

 

61,4 procent van de ondervraagden had een abonnement op het openbaar vervoer. Amper  

22,8 procent wil dit abonnement volgend jaar behouden en 57,5 procent is onbeslist. Dit is 

een indicator dat hun verwachtingspatroon wijst op een verandering in hun 

verplaatsingsgedrag. De voornaamste redenen zijn de perceptie van hoge kostprijs van het 

openbaar vervoer en tijdsverlies. Het aandeel van de populatie dan een openbaar vervoer 

abonnement bezit kan enkel via schattingen bepaald worden omdat exacte data niet 

voorhanden zijn. Volgens  Bauwens et al. (2012) gebruiken 63,7 procent van de Gentse kot 

studenten en 73,3 procent van de pendelende studenten het openbaar vervoer. Omdat Gent 

weet hoeveel studenten tot elke groep behoren schat men het percentage studenten die het 

openbaar vervoer gebruiken op 69,2 procent:  

 

(0,637 * 27.981 + 0,733 * 36.981) / 64.462 = 0,692. 

 

Waarbij 27.981 het aantal geschatte kot studenten zijn, 36.981 het aantal pendelende 

studenten, en 64.462 het totaal aantal Gentse studenten. Niet iedereen van hen bezit een 

abonnement waardoor men kan concluderen dat de populatie vrij dicht aanleunt bij de 

steekproef. 

 

3.3.11 Gebruik vervoersmodi  

 

59,7 procent van de studenten die op een studentenkamer zitten verplaatsen zich van naar huis 

met de trein en 19 procent met de bus of tram. In de tabel wordt trein en bus/tram in één 

categorie openbaar vervoer genomen omdat de data van de populatie (Bauwens et al., 2012) 

geen onderverdeling maakt. Het valt op dat in de steekproef meer studenten de auto voor de 

verplaatsing studentenkamer-huis gebruiken.  
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Tabel 7: Verplaatsingen naar kot vergelijking Gentse populatie met deelnemers 

steekproef 

Thuisadres naar kot Steekproef  Populatie 

Openbaar vervoer 78,9% 73,3% 

Fiets 10,3% 8,7% 

Auto als passagier 16,0% 4,8% 

Auto als bestuurder 12,6% 11,8% 

Andere 0% 1,4% 

 

Om naar de les te gaan is, zoals te zien is in tabel 8, de fiets het meest gebruikte 

verplaatsingsmiddel, gevolgd door bus of tram, te voet, met de trein en met de auto. Deze 

vervoersmodi kunnen gecombineerd worden want de respondenten konden verschillende 

verplaatsingsmiddelen aanduiden. 81,7 procent gaat dagelijks of bijna dagelijks naar de les en 

1,9 procent gaat nooit. Voor niet aan de les gerelateerde verplaatsingen in de studentenstad 

wijzigt het verplaatsingsgedrag niet veel maar wordt toch meer gewandeld of de fiets 

gebruikt. Wat ook al in de literatuur op gewezen is dat, zoals in onderstaande tabel weergeven 

is, ze zich in hun thuisregio anders gaat verplaatsen dan in de studentenstad en de auto aan 

belang wint. Over de verplaatsingen naar de les, in de studentenstad en in de thuisregio zijn 

geen data van de populatie gevonden. 

 

Tabel 8: Vergelijking vervoerskeuze naar de les, studentenstad en thuisadres 

deelnemers steekproef 

Verplaatsingsmiddel Naar de les Studentenstad Thuisadres 

Trein 25,8% 7,7% 13,9% 

Bus/Tram 34,9% 41,4% 24,0% 

Fiets 61,1% 65,9% 63,5% 

Auto als passagier 6,1% 4,3% 25% 

Auto als bestuurder 18,2% 15,4% 54,8% 

Bromfiets/Motor 0,5% 0,5% 0,5% 

Te voet 27,8% 38,5% 20,2% 

Anders 0,5% 0 0,5% 
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3.4 Kruistabellen 

 

3.4.1 Theorie kruistabellen 

 

Aan de hand van het conceptueel model werden met de stellingen uit de enquête kruistabellen 

opgesteld. Deze methode is in de eerste fase van de analyse geschikt om enkele aspecten van 

de gegevens te bekijken (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2002). Met de kruistabellen kan de 

causaliteit van de variabelen niet worden afgeleid maar enkel één mogelijke samenhang. In 

deze masterproef kan men op deze wijze controleren of tussen de antwoorden van twee 

verschillende stellingen een gelijkaardige trend terug te vinden is. De centrale vraag hierbij is: 

 “Zijn studenten die (niet) akkoord zijn met stelling A ook (niet) akkoord met stelling B?”  

 

De resultaten worden weergegeven in percentages. Indien twee stellingen volledig op 

dezelfde manier zouden beantwoord worden door de overeenkomstige studenten dan zouden 

alle percentages zich op de diagonaal moeten bevinden.  

 

Het vaststellen van een verband tussen twee variabelen of het vermeende effect van de ene 

variabele op de andere is volgens De Pelsmacker en Van Kenhove (2002) niet voldoende. Om 

de significantie van de resultaten uit de kruistabellen te onderzoeken moet een χ²-test 

uitgevoerd worden. Deze test houdt in dat de tabel vergeleken wordt met de verwachte 

theoretische tabel. Het berekenen van het verschil tussen de bekomen en verwachte tabel 

komt een waarde uit die vergeleken moet worden met een kritische waarde (χ² 0,05) die 

rekening houdt met het significantieniveau en het aantal vrijheidsgraden. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de ‘Yates-correctie’ omdat veel van de verwachte waarden in de 

kruistabel kleiner dan vijf zijn. Indien de bekomen waarde groter is dan de waarde in de tabel 

van de χ²-verdeling (Mcclave et.al, 2010, p.669) voor het aantal bekomen vrijheidsgraden en 

een significantieniveau van 95% is een verband tussen de twee variabelen aanwezig.  

 

3.4.2 Kruistabellen methode masterproef 

 

Voor alle in de enquête opgenomen stellingen waar volgens de literatuur een verband 

verwacht werd, werd een kruistabel opgesteld. Uit een groot aantal kruistabellen worden deze 

geselecteerd die interessante resultaten opleveren en nadien via een multivariate 

regressieanalyse verder kunnen onderzocht worden. 
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3.5 Factoranalyse 

 

3.5.1 Theorie factoranalyse 

 

Met het conceptueel model en de resultaten van de kruistabellen kunnen de stellingen uit de 

enquête in verschillende groepen ingedeeld worden. Bij de aanwezigheid van een sterke 

correlatie tussen bepaalde stellingen kan het nuttig zijn om via factoranalyse nieuwe niet 

gecorreleerde variabelen te creëren. Factoranalyse is een multivariate analysetechniek die 

gebruikt wordt om een “grote” set aan geobserveerde variabelen te reduceren tot een 

“kleinere” set nieuwe variabelen (= factoren) die zoveel mogelijk van de originele informatie 

bevatten. Een factoranalyse is een mathematische procedure die n geobserveerde variabelen in 

een multivariate dataset transformeert tot een kleiner aantal latente variabelen (“factoren”) 

(Witlox, 2011). De factoren zijn een lineaire combinatie van de oorspronkelijke 

geobserveerde variabelen en zien er als volgt uit: 

 

 FAC1 = a11x1 +  a12x2+... +a1nxn 

 FAC2 = a21x1 +  a22x2+... +a2nxn 

 … 

 FACq = aq1x1 +  aq2x2+... +aqnxn 

 

met ai als wegingscoëfficiënten en xi als de geobserveerde variabelen. De eerste factor 

verklaart zoveel mogelijk variantie en elke daaropvolgende factor tracht zoveel mogelijk van 

de resterende variantie te verklaren en is niet gecorreleerd met de vorige factoren.  

 

3.5.2 Factoranalyse methode masterproef 

 

Na het analyseren van de kruistabellen, enkelvoudige/multivariate regressieanalyses en met 

ondersteuning van het conceptueel model werden de stellingen uit de enquête in volgende 

groepen ingedeeld: 

 Klimaatbewustzijn (13 stellingen) 

 Algemene mobiliteitsattitudes (5 stellingen) 

 Houding ten opzichte van alternatieven (5 stellingen) 

 Visie op toekomstige werkmobiliteit (8 stellingen) 

 Specifieke attitudes ten opzichte van verplaatsingsmiddelen (elk 13 variabelen) 
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bestaand uit: 

o Specifieke attitudes ten opzichte van de auto  

o Specifieke attitudes ten opzichte van de trein 

o Specifieke attitudes ten opzichte van de bus/tram 

o Specifieke attitudes ten opzichte van de fiets 

o Specifieke attitudes ten opzichte van te voet  

o Specifieke attitudes ten opzichte van de bromfiets/motor 

 Rekening mee houden bij het aankopen van een auto (7 variabelen) 

 Reden om een auto aan te kopen (7 variabelen) 

 

Op al deze groepen werd eerst afzonderlijk een principale component analyse (PCA) 

uitgevoerd. Met de PCA kon het aantal variabelen gereduceerd worden naar een zelf gekozen 

aantal componenten. Het probleem met een PCA is dat het voornamelijk dient om het aantal 

variabelen te reduceren als de onderlinge correlatie hoog is. Na de eerste voorafgaande 

correlatie- en regressieanalyses bleek dit in het onderzoek niet het geval te zijn. Daarom werd 

verkozen om het met een factoranalyse verder te gaan omdat ze naast reductie van het aantal 

variabelen nog een expressie geeft van de onderlinge latente dimensies (Witlox, 2012). De 

interpretatie van factoren is veel eenvoudiger omdat de ladingen bij factoren veel hoger 

scoren dan bij componenten en zo konden de factoren een betere benaming krijgen.  

 

De factoranalyse is om bovenstaande redenen een beter tool voor dit onderzoek. Het 

‘probleem’ bij een factoranalyse is dat de onderzoeker zelf het aantal te vormen factoren moet 

ingeven. Om geen willekeurig aantal in te geven werd eerst afzonderlijk voor alle groepen 

variabelen een PCA uitgevoerd. Deze PCA’s hadden allemaal een ‘screeplot’ waardoor het 

aantal ‘nuttige componenten’ kon gedetecteerd worden. Dit gebeurde aan de hand van 

verschillende criteria zoals een ‘grote knik’ in de screeplot of het aandeel van de 

oorspronkelijke variantie dat nog verklaard was. Het getal van de ‘nuttige componenten’ werd 

ingegeven als het aantal factoren dat men wilde vormen uit de oorspronkelijke variabelen. 

Bijvoorbeeld: stel dat de uitkomst van de PCA drie ‘nuttige componenten’ was dan werd bij 

de factoranalyse opgegeven dat men drie factoren wou bekomen. Verschillende keren werd 

hier van afgeweken om volgende redenen:  

 Het aantal factoren verkregen door de input van de PCA was te hoog. 

 Meer/Minder factoren gaven een betere verklaring. 

 Een factor scoorde slechts op één enkele variabele. 
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Bij de factoranalyse werd telkens de rotatie ‘varimax’ gebruikt. Alle andere rotaties werden 

getest maar ‘varimax’ leverde de beste resultaten. Als cut off value werd 0,1 ingesteld. 

 

3.6 Multivariate regressieanalyse 

 

3.6.1 Theorie multivariate regressieanalyse 

 

De resultaten van de factoranalyse en andere variabelen zijn de input van de multivariate 

regressie. Met deze multivariate regressie is het de bedoeling om de onderzoeksvragen in te 

kunnen beantwoorden. Bij een multivariate regressieanalyse wordt het effect van meerdere 

onafhankelijke (X1, X2,…,Xn)  variabelen op één afhankelijke (Y) variabele gemeten. Dit 

wordt weergegeven met een mathematische functie die het verband tussen de variabelen zo 

goed mogelijk beschrijft (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2002). 

 

Met een multivariate regressieanalyse tracht men een zo correct mogelijke trendoppervlakte te 

creëren dat zo goed mogelijk past bij de puntenwolk die de tweedimensionale voorstelling is 

van het verband tussen meerdere onafhankelijke variabelen en één afhankelijke variabele 

(Witlox, 2012). Deze trendoppervlakte is het verband tussen de onafhankelijke variabelen en 

de afhankelijke variabelen en wordt voorgesteld met volgende formule: Y= a + 

bX1+cX2+….+ nXn + ε. Waarbij Y de afhankelijke variabele is, X de onafhankelijke 

variabelen zijn, de autonome component a is de parameter van Y (intercept), b, c en n  zijn de 

regressiecoëfficiënten (in deze masterproef worden ze in de tabellen met de letter “B” 

weergegeven) en ε is de residu-term. Voor de verklaarde variantie die de onafhankelijke 

variabelen hebben over de afhankelijke variabele wordt in de determinatiecoëfficiënt R² 

gebruikt. Dit is een getal tussen nul en één, hoe dichter het getal bij één ligt hoe meer van de 

variantie verklaard is door de onafhankelijke variabelen. Om de significantie van de 

regressiecoëfficiënten te bekijken moet men naar de p-waardes kijken. Indien de p-waarde 

van een regressiecoëfficiënt lager is dan 0,05 is de regressiecoëfficiënt significant voor het 

95% significantieniveau (< 0,10 voor het 90% significantieniveau en < 0,01 voor het 99% 

significantieniveau) en heeft deze onafhankelijke een invloed op de afhankelijke variabele. 

Het model van de multivariate regressieanalyse heeft eveneens een p-waarde. In deze 

masterproef gaat men er vanuit dat een model significant is als p < 0,05. Om de 

regressiecoëfficiënten onderling te vergelijken moet naar de gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënten (β) gekeken worden. Zij worden berekend via volgende formule: 
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waarde oorspronkelijke regressiecoëfficiënt * (standaarddeviatie onafhankelijke variabele / 

standaarddeviatie afhankelijke variabele). 

 

3.6.2 Variabelen voor de multivariate regressieanalyse  

 

Uit de factoranalyse zullen uiteindelijk 52 factoren komen. Deze factoren zijn de input van de 

multivariate regressieanalyse in combinatie met volgende sociaaleconomische variabelen: 

 Leeftijd 

 Man/Vrouw (geslacht) 

 Klimaatvakken (heeft de student klimaatgerelateerde vakken gehad) 

 Kot (zit de student op kot in Gent) 

 Auto beschikbaar (kan een student met  rijbewijsbezit een auto gebruiken) 

 Openbaar vervoer abonnement (heeft de student zo een abonnement) 

 Eigen auto (bezit de student zelf een auto) 

 Woonplaats (woont de student in een grootstad, centrumstad, grootstedelijke 

rand, kleinstedelijk provinciaal, structuurondersteunende stad, stedelijke 

gebieden rond Brussel, regionaal stedelijke rand, overgangsgebied of 

platteland) 

 

Daarnaast werden nog andere variabelen gevormd die hieronder beschreven zullen worden. 

 

De respondenten moesten voor het creëren van variabelen over het huidige 

verplaatsingsgedrag volgende vragen beantwoorden: 

 Hoe ze zich op dit moment naar hun lessen op de hogeschool/universiteit begeven 

(variabele ‘Milieuvriendelijk les’). 

 Hoe ze zich algemeen verplaatsen in hun studentenstad (variabele ‘Milieuvriendelijk 

stad’). 

 Hoe ze zich in het algemeen verplaatsen van hun thuisadres (variabele 

‘Milieuvriendelijk thuisadres’). 

 

Ze hadden keuze uit acht opties: auto als bestuurder, auto als passagier, trein, bus/tram, fiets, 

bromfiets, motor en te voet. Uit een combinatie van deze acht opties moest een criterium 

opgesteld worden voor al dan niet milieuvriendelijk verplaatsen. Indien ze ‘auto als 

bestuurder’, ‘auto als passagier’, ‘bromfiets’ of ‘motor’ opgaven werden ze als 

milieuonvriendelijk gecategoriseerd en kregen ze waarde “0” in de tabel.  De andere 
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verplaatsmodi kregen de waarde “1”. Let wel: indien ze ‘auto als passagier’ opgaven in 

combinatie met andere wel milieuvriendelijke manieren van verplaatsen kregen ze eveneens 

de waarde “1”. 

  

3.6.3 Methode multivariate regressieanalyse 

 

Met de multivariate regressieanalyse onderzoekt men welke sociaaleconomische variabelen 

een invloed zouden kunnen hebben op het klimaatbewustzijn (bestaande uit zes factoren). 

Daarna wordt gekeken of dit klimaatbewustzijn in combinatie met de sociaaleconomische 

variabelen het aangegeven toekomstige verplaatsingsgedrag kan verklaren en welke 

variabelen/factoren het belangrijkste zijn. Dit gedeelte van de analyse wordt in verschillende 

delen uitgevoerd. Zo wordt nagegaan of klimaatbewustzijn op elke onderstaande verdeling 

een invloed heeft: 

 Algemene mobiliteitsattitudes 

 Houding t.o.v. alternatieven 

 Visie op toekomstige werkmobiliteit 

 Specifieke attitudes t.o.v. verplaatsingsmodi 

o Specifieke attitudes t.o.v. auto 

o Specifieke attitudes t.o.v. trein 

o Specifieke attitudes t.o.v. bus/tram 

o Specifieke attitudes t.o.v. fiets 

o Specifieke attitudes t.o.v. te voet 

o Specifieke attitudes t.o.v.  bromfiets/motor 

 

Vervolgens werd onderzocht hoe het toekomstige aankoopgedrag kan beïnvloed worden door 

de klimaatbewustzijnfactoren en de sociaaleconomische variabelen. 

 

Tenslotte bekijkt men hoe het verplaatsingsgedrag dat de studenten momenteel vertonen  

wordt beïnvloed door klimaatbewustzijn en de sociaaleconomische variabelen. Dit kan dan 

vergeleken worden met hun attitudes ten opzichte van toekomstig verplaatsingsgedrag.  
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4. RESULTATEN 

 

4.1 Resultaten kruistabellen 

 

4.1.1 Klimaatbewustzijn en gebruik auto 

 

Tabel 9: Kruistabel besef klimaatverandering en milieubewustzijn gebruik auto 

Stelling 1 (rij): Er is momenteel een klimaatverandering aan de gang  

Stelling 2 (kolom): Voor ik met de auto ergens naartoe ga sta ik wel een stil bij de milieuschade die ik 

zal veroorzaken 

(1 = helemaal akkoord, 2 = akkoord, 3 = geen mening, 4 = niet akkoord, 5 = helemaal niet akkoord) 

    |1      |2      |3      |4      |5      |RijTotl| 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

1      | 7     |34     |11     |42     |15     |109    | 

       |0.064  |0.31   |0.1    |0.39   |0.14   |0.53   | 

       |0.58   |0.59   |0.46   |0.51   |0.5    |       | 

       |0.034  |0.16   |0.053  |0.2    |0.072  |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

2      | 1     |17     |12     |29     |10     |69     | 

       |0.014  |0.25   |0.17   |0.42   |0.14   |0.33   | 

       |0.083  |0.29   |0.5    |0.35   |0.33   |       | 

       |0.0048 |0.082  |0.058  |0.14   |0.048  |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

3      | 2     | 4     | 0     | 6     | 2     |14     | 

       |0.14   |0.29   |0      |0.43   |0.14   |0.068  | 

       |0.17   |0.069  |0      |0.072  |0.067  |       | 

       |0.0097 |0.019  |0      |0.029  |0.0097 |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

4      | 2     | 2     | 1     | 3     | 2     |10     | 

       |0.2    |0.2    |0.1    |0.3    |0.2    |0.048  | 

       |0.17   |0.034  |0.042  |0.036  |0.067  |       | 

       |0.0097 |0.0097 |0.0048 |0.014  |0.0097 |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

5      | 0     | 1     | 0     | 3     | 1     |5      | 

       |0      |0.2    |0      |0.6    |0.2    |0.024  | 

       |0      |0.017  |0      |0.036  |0.033  |       | 

       |0      |0.0048 |0      |0.014  |0.0048 |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

KolTotl|12     |58     |24     |83     |30     |207    | 

       |0.058  |0.28   |0.12   |0.4    |0.14   |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

 

Slechts 13,5 procent ((7 + 17 + 0 + 3 + 1 ) / 207) van de resultaten bevindt zich in de 

diagonaal en amper 28,5 procent ((7 + 34 + 1 + 17) / 207) van het totaal aantal respondenten 

geeft aan wel eens na te denken over de milieuschade die ze veroorzaken bij autogebruik. 

Deze waarde situeert zich in de buurt van de 22 procent die Jorritsma en Berverling (2014) in 

hun onderzoek bekwamen, maar is toch significant hoger. 178 studenten zijn (helemaal) 

akkoord met de stelling dat een klimaatverandering bezig is maar 57,9 procent van hen geeft 

aan dat ze nooit over de problematiek nadenken voor ze in een auto stappen. De χ²-test met 

zestien vrijheidsgraden komt na de Yates-correctie tot een waarde van 7,3. Deze waarde is 
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kleiner dan de kritische waarde van 26,3 (Mcclave et.al, 2010, p.669) waardoor besloten kan 

worden dat tussen de twee stellingen geen samenhang is. Uit dit resultaat kan men afleiden 

dat ‘Hypothese 3’ (zie 3.1) van deze masterproef waarschijnlijk bevestigd zal worden. 

 

Tabel 10 : Kruistabel besef klimaatverandering en attitude ten opzichte van de auto 

Stelling 1 (rij): Er is momenteel een klimaatverandering aan de gang  

Stelling 2 (kolom): Ik verplaats mij het liefst van al met een auto  

(1 = helemaal akkoord, 2 = akkoord, 3 = geen mening, 4 = niet akkoord, 5 = helemaal niet akkoord) 

       |1      |2      |3      |4      |5      |RijTotl| 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
1      |19     |35     |16     |29     |10     |109    | 
       |0.17   |0.32   |0.15   |0.27   |0.092  |0.53   | 
       |0.59   |0.53   |0.5    |0.5    |0.53   |       | 
       |0.092  |0.17   |0.077  |0.14   |0.048  |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
2      | 7     |20     |11     |26     | 5     |69     | 
       |0.1    |0.29   |0.16   |0.38   |0.072  |0.33   | 
       |0.22   |0.3    |0.34   |0.45   |0.26   |       | 
       |0.034  |0.097  |0.053  |0.13   |0.024  |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
3      | 4     | 5     | 3     | 1     | 1     |14     | 
       |0.29   |0.36   |0.21   |0.071  |0.071  |0.068  | 
       |0.12   |0.076  |0.094  |0.017  |0.053  |       | 
       |0.019  |0.024  |0.014  |0.0048 |0.0048 |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
4      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |10     | 
       |0.2    |0.2    |0.2    |0.2    |0.2    |0.048  | 
       |0.062  |0.03   |0.062  |0.034  |0.11   |       | 
       |0.0097 |0.0097 |0.0097 |0.0097 |0.0097 |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
5      | 0     | 4     | 0     | 0     | 1     |5      | 
       |0      |0.8    |0      |0      |0.2    |0.024  | 
       |0      |0.061  |0      |0      |0.053  |       | 
       |0      |0.019  |0      |0      |0.0048 |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
KolTotl|32     |66     |32     |58     |19     |207    | 
       |0.15   |0.32   |0.15   |0.28   |0.092  |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

 

Uit bovenstaande kruistabel komt een interessant gegeven voor deze masterproef, namelijk 

39,3 procent van de respondenten dat (helemaal) akkoord is dat een klimaatverandering bezig 

is verplaatst zich het liefst met de auto en 34,2 procent verkiest een andere vervoersmodi. De 

χ²-test met zestien vrijheidsgraden en met Yatescorrectie komt tot een waarde van 9,4, 

waardoor besloten kan worden dat er geen samenhang is tussen de variabelen. Uit dit resultaat 

kan men afleiden dat ‘Hypothese 8’ waarschijnlijk bevestigd zal worden en de auto het 

favoriete vervoersmiddel is van studenten. 
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4.1.2 Groene maatregelen 

 

Tabel 11: Kruistabel besef klimaatverandering en attitude verantwoordelijkheid 

overheid 

Stelling 1 (rij): Er is momenteel een klimaatverandering aan de gang  

Stelling 2 (kolom): De EU moet meer geld spenderen in het onderzoek naar groene auto’s  

(1 = helemaal akkoord, 2 = akkoord, 3 = geen mening, 4 = niet akkoord, 5 = helemaal niet akkoord) 

       |1      |2      |3      |4      |5      |RijTotl| 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
1      |48     |38     |16     | 7     | 0     |109    | 

       |0.44   |0.35   |0.15   |0.064  |0      |0.53   | 
       |0.61   |0.45   |0.64   |0.64   |0      |       | 
       |0.23   |0.18   |0.077  |0.034  |0      |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
2      |28     |35     | 4     | 1     | 1     |69     | 
       |0.41   |0.51   |0.058  |0.014  |0.014  |0.33   | 
       |0.35   |0.42   |0.16   |0.091  |0.12   |       | 
       |0.14   |0.17   |0.019  |0.0048 |0.0048 |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
3      | 3     | 7     | 2     | 0     | 2     |14     | 
       |0.21   |0.5    |0.14   |0      |0.14   |0.068  | 
       |0.038  |0.083  |0.08   |0      |0.25   |       | 
       |0.014  |0.034  |0.0097 |0      |0.0097 |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
4      | 0     | 4     | 2     | 2     | 2     |10     | 
       |0      |0.4    |0.2    |0.2    |0.2    |0.048  | 
       |0      |0.048  |0.08   |0.18   |0.25   |       | 
       |0      |0.019  |0.0097 |0.0097 |0.0097 |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
5      | 0     | 0     | 1     | 1     | 3     |5      | 
       |0      |0      |0.2    |0.2    |0.6    |0.024  | 
       |0      |0      |0.04   |0.091  |0.38   |       | 
       |0      |0      |0.0048 |0.0048 |0.014  |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
KolTotl|79     |84     |25     |11     |8      |207    | 
       |0.38   |0.41   |0.12   |0.053  |0.039  |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

 

72 procent van de respondenten is (helemaal) akkoord met het feit van de klimaatverandering 

en met de stelling dat de EU meer onderzoek moet laten uitvoeren naar groenere wagens. De 

waarde van de χ²-test met zestien vrijheidsgraden met Yatescorrectie is 53,2 (> 26,3), 

waardoor kan besloten worden dat er een samenhang tussen deze twee stellingen aanwezig is. 

Zoals ter Berg & Schothorst (2012) stelden vinden jongvolwassenen niet dat ze hun 

autogebruik moeten aanpassen, maar hopen ze dat groenere alternatieven van de auto worden 

ontwikkeld. 
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Tabel 12: Kruistabel besef klimaatverandering en aanschaf elektrische wagens 

Stelling 1 (rij): Er is momenteel een klimaatverandering aan de gang  

Stelling 2 (kolom): Ik zou zelf een elektrische wagen kopen indien ze gebruiksvriendelijker worden  

(1 = helemaal akkoord, 2 = akkoord, 3 = geen mening, 4 = niet akkoord, 5 = helemaal niet akkoord) 

       |1      |2      |3      |4      |5      |RijTotl| 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

1      |40     |46     |20     | 3     | 0     |109    | 

       |0.37   |0.42   |0.18   |0.028  |0      |0.53   | 

       |0.62   |0.53   |0.57   |0.18   |0      |       | 

       |0.19   |0.22   |0.097  |0.014  |0      |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

2      |20     |35     | 9     | 5     | 0     |69     | 

       |0.29   |0.51   |0.13   |0.072  |0      |0.33   | 

       |0.31   |0.41   |0.26   |0.29   |0      |       | 

       |0.097  |0.17   |0.043  |0.024  |0      |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

3      | 2     | 5     | 2     | 3     | 2     |14     | 

       |0.14   |0.36   |0.14   |0.21   |0.14   |0.068  | 

       |0.031  |0.058  |0.057  |0.18   |0.5    |       | 

       |0.0097 |0.024  |0.0097 |0.014  |0.0097 |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

4      | 3     | 0     | 3     | 4     | 0     |10     | 

       |0.3    |0      |0.3    |0.4    |0      |0.048  | 

       |0.046  |0      |0.086  |0.24   |0      |       | 

       |0.014  |0      |0.014  |0.019  |0      |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

5      | 0     | 0     | 1     | 2     | 2     |5      | 

       |0      |0      |0.2    |0.4    |0.4    |0.024  | 

       |0      |0      |0.029  |0.12   |0.5    |       | 

       |0      |0      |0.0048 |0.0097 |0.0097 |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

KolTotl|65     |86     |35     |17     |4      |207    | 

       |0.31   |0.42   |0.17   |0.082  |0.019  |       | 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

 

67,7 procent van de respondenten gelooft in de klimaatverandering en willen tegelijkertijd een 

gebruiksvriendelijke elektrische wagen aankopen. De samenhang is significant want de χ²-test 

met zestien vrijheidsgraden komt tot een waarde van 53,8 uit. Net als bij ter Berg en 

Schothorst (2012) willen jongvolwassen alleen maar overschakelen naar elektrische wagens 

als ze met hetzelfde gemak kunnen gebruikt worden als de huidige diesel/benzine wagens. 

 

Uit voorgaande twee kruistabellen is er een groot vermoeden dat ‘Hypothese 4 en 6’ verder in 

de analyse zullen bevestigd worden. 
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4.2 Factoranalyse 
 

4.2.1 ‘Klimaatbewustzijn’ 

 

De stellingen over klimaatbewustzijn werden na de PCA gereduceerd van dertien stellingen 

(variabelen) naar zes componenten. De cumulatieve variantie die kon verklaard worden met 

de zes factoren is 61,4 procent. 

 

Tabel 13: Factoren klimaatbewustzijn 

Stellingen/Factoren klimaatbewustzijn 
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Er is momenteel klimaatverandering aan de gang 0,777   0,173   

De activiteiten van mens zijn grootste oorzaak van 

klimaatverandering   

0,762 0,137  0,157 0,133  

Transport speelt belangrijke rol in uitstoot 

broeikasgassen 

0,683  0,122 0,306  0,159 

Persoonlijk verpl.gedrag levert belangrijke bijdrage 

uitstoot broeikassen 

0,140  0,153  0,978  

Het heeft geen zin om mijn eigen 

verplaatsingsgedrag aan te passen 

0,255 -0,157 -0,696 -0,218  -0,126 

De uitstoot ten gevolge autogebruik te 

verwaarlozen t.o.v. andere uitstootbronnen  

  -0,401 0,103 -0,182 0,111 

Om klimaatverandering te bestrijden moet 

autorijden duurder gemaakt worden                 

 0,842 0,328    

Mensen die auto vaker gebruiken zouden meer 

wegenbelastingen moeten betalen 

0,154 0,631 0,163    

Overheid moet extra maatregelen nemen om 

mensen af te raden auto te gebruiken 

0,353 0,370 0,298 0,274   

EU moet limieten op CO2 bij auto's nog verder 

verlagen 

0,254 0,147 0,109 0,770   

EU moet meer geld spenderen in onderzoek naar 

groene auto's 

0,367   0,583  0,127 

Zwaar vervuilende auto's moeten extra belast 

worden  

0,478 0,350 -0,126 0,313  0,565 

Ik sta wel eens stil bij milieuschade die ik zal 

veroorzaken bij verplaatsingen  

 0,247 0,644    
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De factor ‘CC en groene mobiliteit’ kan verklaard worden door de hoge scores op: geloven in 

klimaatverandering, de invloed van transport en milieubewuste maatregelen. ‘Anti-auto’ 

scoort heel negatief op het gebruiken van de auto als verplaatsingsmiddel. ‘Bewuste 

milieuschade’ scoort hoog bij respondenten die stilstaan bij de schade die ze toebrengen aan 

het milieu door zich te verplaatsen. Zij willen om deze reden hun gedrag aanpassen. ‘EU 

transport maatregelen’ omvat een groep die vinden dat de overheid een grote 

verantwoordelijkheid draagt en ze moet aansturen op milieuvriendelijk transport. De factor 

‘Besef uitstoot’ omvat degenen die beseffen dat ze met hun persoonlijk verplaatsingsgedrag 

veel schade toebrengen aan het milieu en deze schade niet te verwaarlozen is vergeleken met 

andere bronnen die schadelijke gassen uitstoten zoals de industrie. ‘Grote vervuiler betaalt’ 

zijn degenen die vinden dat deze die de grootste milieuschade veroorzaken meer moeten 

betalen, zoals mensen die met auto’s rijden die veel broeikasgassen uitstoten. 

 

4.2.2 ‘Algemene mobiliteitsattitudes’ 

 

‘Algemene mobiliteitsattitudes’ werd van vijf stellingen (variabelen) naar twee factoren 

gereduceerd met een cumulatieve variantie van 36,1 procent. 

 

Tabel 14: Factoren ‘Algemene mobiliteitsattitudes’ 

Stellingen/Factoren algemene 

mobiliteitsattitudes 
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Ik ben graag onderweg -0,521 -0,357 

Onderweg zijn is verloren tijd               0,999  

Ik voel me gefrustreerd in het verkeer       0,190 0,294 

Ik voel mij onveilig in het verkeer                                0,514 

Ik vind openbaar vervoer ingewikkeld         0,105  

 

De eerste factor krijgt de benaming ‘Anti-verplaatsen’ omdat het hoog positief scoort op 

‘Onderweg zijn is verloren tijd’ en negatief op ‘Ik ben graag onderweg’. Dit zijn duidelijk 

studenten met een negatieve visie over verplaatsen. De tweede factor scoort hoog op een 

onveiligheidsgevoel. Het was niet mogelijk met de gegeven data om een factor met een 

positieve opinie te creëren. Indien men één factor zou gebruiken dan kreeg men een factor 
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met negatieve opinie en drie factoren kunnen via het programman S-plus niet gevormd 

worden met slechts vijf stellingen. 

 

4.2.3 ‘Houding t.o.v. alternatieven’ 

 

‘Houding t.o.v. alternatieven’ werd van zes stellingen (variabelen) naar twee factoren 

gereduceerd met een cumulatieve variantie van 47,5 procent. 

 

Tabel 15: Factoren ‘Houding t.o.v. alternatieven’ 

Stellingen/Factoren houding t.o.v. alternatieven 
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Elektrische auto's zijn niet hip                                          -0,466 0,145 

Ik zou elektrische auto aankopen indien ze goedkoper worden                0,761 -0,109 

Ik zou elektrische auto aankopen indien ze gebruiksvriendelijker worden    0,831 0,278 

 

Ik ben voorstander van autodelen zoals het cambio initiatief                              -0,467 

Ik verplaats mij het liefst van al met auto                               -0,128 0,496 

Met het openbaar vervoer verlies ik teveel tijd                            0,168 0,689 

 

De ‘E-mobility adopters’ zijn respondenten die elektrische wagens als een waardig alternatief 

zien indien ze gebruiksvriendelijker en goedkoper worden. De ‘Car addicts’ verplaatsen zich 

het liefst van al individueel met hun auto en vinden openbaar vervoer een verlies van tijd. 

 

4.2.4 'Visie op toekomstige werkmobiliteit' 

 

'Visie op toekomstige werkmobiliteit' werd van acht stellingen (variabelen) naar vier factoren 

gereduceerd met een cumulatieve variantie van 56,9 procent.  
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Tabel 16: Factoren 'Visie op toekomstige werkmobiliteit' 

Stellingen/Factoren visie op toekomstige 

werkmobiliteit 
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Mijn verplaatsingsmodus afhankelijk van mijn woonplaats                           0,412 0,443 0,164  

Ik woon liefst op minder dan 10 km van mijn toekomstig 

werk                        

0,178  0,101 0,973 

Indien toekomstige werkgever een OV-abonnement voorziet, 

met OV naar werk         

0,617   0,160 

Ik zou volgend jaar regelmatig thuis willen werken                                           0,241   

Ik vind carpoolen naar werk goed idee                                             0,248 0,187 0,944 0,112 

Ik hoop bedrijfswagen te krijgen in toekomst                                     -0,546 0,744   

Indien ik bedrijfswagen krijg, dan zal ik mij meer 

verplaatsen met auto                     

 0,583   

Bedrijven mogen alleen bedrijfswagens aanbieden als 

absoluut noodzakelijk         

0,627 -0,152 0,258  

 

De factor ‘OV naar werk’ houdt in dat studenten zich in de toekomst met het openbaar 

vervoer naar het werk zouden verplaatsen indien dit aangemoedigd wordt door hun 

werkgever. Deze groep is tegen bedrijfswagens en geven aan dat hun verplaatsingsmodus kan 

wijzigen naargelang hun woonplaats. ‘Bedrijfswagen naar werk’ zijn respondenten die hoog 

positief scoren op de stellingen rond bedrijfswagens. Ze zouden net als bij de factor ‘OV naar 

werk’ hun manier van verplaatsen aanpassen aan hun woonplaats. ‘Carpoolen’ is een factor 

die sterk scoort op degenen het idee van carpoolen genegen zijn. Deze groep is geen 

voorstander van bedrijfswagens. De laatste factor van toekomstige werkmobiliteit ‘Werk 

dichtbij huis’ bestaat uit de groep die liefst van al dichtbij hun toekomstige job wonen en zich 

daarom niet noodzakelijk met een auto zullen verplaatsen. 

 

4.2.5 ‘Specifieke attitudes ten opzichte van verplaatsingsmiddelen’ 

 

De volgende variabelen gaan over specifieke attitudes ten opzichte van de verplaatsmiddelen: 

auto, trein, bus/tram, fiets, te voet en bromfiets/motor. Ze bestaan elk uit dertien variabelen: 

goed voor mijn imago, milieuvriendelijk, ontspannend, comfortabel, onafhankelijk, sociaal, 
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tijdbesparend, flexibel, goedkoop, privacy biedend, gezond, betrouwbaar en activiteiten 

kunnen uitoefenen tijdens verplaatsing.  

 

4.2.5.1 ‘Specifieke attitudes t.o.v. auto’ 

Hierbij waren zes factoren gevormd met een cumulatieve variantie  van 39 procent. 

 

Tabel 17: ‘Factoren Specifieke attitudes t.o.v. auto’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De factor ‘Auto onschadelijk’ omvat respondenten die auto’s milieuvriendelijk, goedkoop en 

gezond vinden. ‘Vrijheid met auto’ scoort zeer hoog op auto onafhankelijk. Dit wil zeggen dat 

als je een auto kunt gebruiken je zeer onafhankelijk kunt kiezen wanneer je het gebruikt en op 

welke wijze. Het is volgens hen de meest tijdbesparende vervoersmodus. De factor ‘Privacy’ 

auto’ staat voor een groep die vindt dat de auto een verplaatsingsmiddel is die veel privacy 

biedt en bovendien flexibel en betrouwbaar is. ‘Gemak auto’ geeft aan dat zich met de auto 

verplaatsen ontspannend kan zijn en betrouwbaar, sociaal en comfortabel is. De factor ‘Goed 

voor imago’ stelt dat de auto als een sociaal statussymbool wordt gezien. Verplaatsen met de 

auto zou te combineren zijn met het uitvoeren van andere activiteiten en het is goedkoop. 

Deze factor krijgt de benaming ‘Auto multifunctioneel’. 

Stellingen/Factoren 

attitudes t.o.v. auto 
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Auto goed voor imago                                              0,517 0,139 

Auto milieuvriendelijk         0,844    0,203  

Auto ontspannend    0,647   

Auto comfortabel                                          0,28 0,115  

Auto onafhankelijk            -0,186 0,967   0,141  

Auto sociaal                                    -0,101 0,250 0,485  

Auto tijdbesparend                      0,165    -0,122 

Auto flexibel   0,280 0,144 -0,103 0,120 

Auto goedkoop                  0,303   0,186 0,113 0,370 

Auto privacy biedend           0,136  0,919    

Auto gezond                    0,428  0,116 0,174 -0,167 0,194 

Auto betrouwbaar                                 0,164 0,340 0,123  

Auto en activiteiten           0,112     0,547 
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4.2.5.2 ‘Specifieke attitudes t.o.v. trein’  

De variabelen werden gereduceerd naar vijf factoren met een cumulatieve variantie van 42,8 

procent. De stelling ‘trein privacy biedend’ werd niet opgenomen in de factoranalyse in S-

plus want geen enkele student gaf aan dat een trein privacy kan bieden. 

 

Tabel 18: Factoren ‘Specifieke attitudes t.o.v. trein’ 

Stellingen/Factoren 

attitudes t.o.v. trein 
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trein goed voor imago                                             0,184  

trein milieuvriendelijk             0,386 

trein ontspannend 0,444    0,253 

trein comfortabel                                       0,987   0,136  

trein onafhankelijk            0,178 0,332   0,328 

trein sociaal                                  0,102    0,167 

trein tijdbesparend                     0,219   -0,113 0,265 

trein flexibel  0,996    

trein goedkoop                   0,157   0,257 

trein privacy biedend           / / / / / 

trein gezond                    0,183 0,170 0,198  0,192 

trein betrouwbaar                                  0,966 0,244 

trein en activiteiten             0,993   

 

De factor ‘Gemak trein’ houdt in dat met de trein reizen comfortabel, ontspannend en 

tijdbesparend is. De tweede factor ‘vrijheid trein’ wijst op kan worden verklaard door het feit 

dat reizen met de trein flexibel en onafhankelijk is. ‘Actief in de trein’ scoort hoog op ‘trein 

en activiteiten’, wat impliceert dat je in de trein andere activiteiten kan uitoefenen dan reizen 

alleen. Volgens een bepaalde groep van de respondenten is de trein een betrouwbaar 

vervoersmiddel en is het goed voor het imago om met de trein te reizen. Om deze redenen 

kreeg de factor de benaming ‘Betrouwbare trein’. De laatste factor die gevormd werd uit 

attitudes ten opzichte van de trein scoort niet uitzonderlijk hoog op een specifieke stelling, 

maar wel op meerdere stellingen tegelijk die een positief beeld scheppen van de trein en 

daarom werd de naam ‘Degelijkheid trein’ gegeven. 
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4.2.5.3 ‘Specifieke attitudes t.o.v. bus/tram’ 

De variabelen werden gereduceerd naar vijf factoren met een cumulatieve variantie van 32,4 

procent. 

 

Tabel 19: Factoren ‘Specifieke attitudes t.o.v. bus/tram’ 

Stellingen/Factoren 

attitudes t.o.v. bus/tram 

V
o

o
rs

ta
n

d
er

s 
b

u
s/

tr
am

 

C
o

m
fo

rt
ab

el
e 

b
u

s/
tr

am
 

G
ro

en
e 

st
at

u
s 

b
u

s/
tr

am
 

G
em

ak
 b

u
s/

tr
am

 

B
et

ro
u

w
b

ar
e 

b
u

s/
tr

am
 

 

Bus/Tram goed voor imago                                            0,295  0,320 

Bus/Tram milieuvriendelijk         0,104  0,267  0,135 

Bus/Tram ontspannend    0,364  

Bus/Tram comfortabel                                       0,206 0,947  0,241  

Bus/Tram onafhankelijk            0,610   0,297  

Bus/Tram sociaal                                      0,126 

Bus/Tram tijdbesparend                     0,694  0,172 -0,118  

Bus/Tram flexibel 0,597 0,121 -0,106  0,134 

Bus/Tram goedkoop                     0,217 0,188 

Bus/Tram privacy biedend            0,364    

Bus/Tram gezond                      0,582   

Bus/Tram betrouwbaar                               0,478    0,523 

Bus/Tram en activiteiten             0,275 0,419  

 

De eerste factor kreeg de benaming ‘Voorstanders bus/tram’ omdat het op veel positieve 

eigenschappen van een bus/tram vrij hoog scoort. De factor ‘Comfortabele bus/tram’ scoort 

zeer hoog op de stelling ‘Bus/Tram comfortabel’ en zou daarnaast nog privacy bieden. De 

bus/tram zou volgens sommigen een gezond en milieuvriendelijk verplaatsingsmiddel zijn die 

goed is voor het imago. Daarom wordt de factor ‘Groene status bus/tram’ genoemd. De factor 

‘Gemak bus/tram’ kreeg die benaming omdat je volgens sommigen op de bus/tram andere 

activiteiten kan uitoefenen dan reizen alleen en het ontspannend en comfortabel is. 

‘Betrouwbare bus/tram’ is een factor die de combinatie is van degene die de bus/tram 

betrouwbaar vinden gecombineerd met goed imago en goedkoop. 
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4.2.5.4 ‘Specifieke attitudes t.o.v. fiets’   

De variabelen werden gereduceerd naar vijf factoren met een cumulatieve variantie van 40,3 

procent. 

 

Tabel 20: Factoren ‘Specifieke attitudes t.o.v. fiets’ 

Stellingen/Factoren 

attitudes t.o.v. fiets 
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Fiets goed voor imago                                          0,356    -0,113 

Fiets milieuvriendelijk         0,333    0,113 

Fiets ontspannend 0,401 0,256   0,176 

Fiets comfortabel                                        0,882    

Fiets onafhankelijk            0,617 0,136  0,230 0,114 

Fiets sociaal                                  0,140 0,245 0,167 0,135 0,121 

Fiets tijdbesparend                     0,144 0,106  0,772  

Fiets flexibel 0,335   0,352  

Fiets goedkoop                  0,471 0,142   0,219 

Fiets privacy biedend            0,402 0,274 0,166  

Fiets gezond                    0,149    0,729 

Fiets betrouwbaar                               0,297 0,204  0,383  

Fiets en activiteiten            0,197 0,980   

 

Net zoals bij de andere specifieke attitudes is ‘voorstander fiets’ een combinatie van hoge 

positieve scores op verschillenden stellingen die fietsen als iets heel voordelig voorstellen. 

Fietsen is volgens verschillende respondenten comfortabel en biedt een vorm van privacy. 

Deze factor kreeg de naam ‘Comfortabele fiets’. Fietsen zou te combineren zijn met het 

uitvoeren van andere activiteiten terwijl het tegelijkertijd privacy biedt, daaruit volgt de factor 

‘Multifunctionele fiets’. De factor ‘Vlotte fiets’ impliceert dat de fiets een gemakkelijk, 

tijdbesparend, flexibel en betrouwbaar verplaatsingsmiddel is. Fietsen zou volgens anderen 

gezond, goedkoop en sociaal zijn daarom werd de laatste van de ‘Specifieke attitudes t.o.v. 

fiets’ factor ‘Gezondheid fiets’ genoemd. 
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4.2.5.5. ‘Specifieke attitudes t.o.v. te voet’   

De variabelen werden gereduceerd naar zes factoren met een cumulatieve variantie van 36,3 

procent. 

 

Tabel 21: Factoren ‘Specifieke attitudes t.o.v. te voet’ 

Stellingen/Factoren attitudes 

t.o.v. te voet 
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Te voet goed voor imago                                          0,123 0,143    0,377 

Te voet milieuvriendelijk           0,164 0,308   

Te voet ontspannend 0,161 0,120 0,843 0,152  0,117 

Te voet comfortabel                                       0,342 0,531 0,158  0,252  

Te voet onafhankelijk            0,671 0,129 0,182 0,152   

Te voet sociaal                                  0,208 0,346 0,126 0,232   

Te voet tijdbesparend                      0,656  0,116  0,161 

Te voet flexibel 0,478 0,109  0,155   

Te voet goedkoop                  0,416 0,113 0,159 0,357  -0,214 

Te voet privacy biedend            0,126   0,614  

Te voet gezond                    0,189   0,442   

Te voet betrouwbaar                               0,480 0,160  0,153 0,158 0,225 

Te voet en activiteiten            0,351   0,172 0,195 

 

Zich te voet verplaatsen is volgens een vrij grote groep zeer eenvoudig. Je bent onafhankelijk, 

het is flexibel, goedkoop en betrouwbaar. Daarom wordt de eerste factor ‘Te voet eenvoudig’ 

genoemd. Daarnaast is te voet gaan een praktisch verplaatsingsmiddel want je kan tijd mee 

besparen. Het zou volgens sommigen comfortabel zijn en tegelijkertijd sociaal (factor ‘Te 

voet praktisch’). Voor een bepaalde groep kan wandelen een ontspannende activiteit zijn 

daaruit volgt de factor ‘Te voet aangenaam’. Zich te voet verplaatsen stoot geen schadelijke 

gassen uit en bewegen is goed voor de gezondheid (factor ‘Te voet gezond’). Ergens alleen 

naartoe wandelen biedt een vorm van privacy en kan comfortabel zijn. De volgende factor 

noemt daarom ‘Te voet privacy’. Wandelen zou volgens sommigen goed zijn voor hun imago 

en betrouwbaar. De laatste van deze factoren noemt daarom ’Te voet en status’. 
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4.2.5.6 ‘Specifieke attitudes t.o.v. bromfiets/motor’  

De variabelen werden gereduceerd naar vijf factoren met een cumulatieve variantie van 38,4 

procent. In de factoranalyse met S-plus werd ‘bromfiets/motor is milieuvriendelijk’ niet 

opgenomen omdat geen enkele student uit de steekproef het als een milieuvriendelijk 

vervoersmiddel ziet. 

 

Tabel 22: Factoren ‘Specifieke attitudes t.o.v. bromfiets/motor’ 

Stellingen/Factoren attitudes 

t.o.v. te voet 
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Bromfiets/Motor goed voor imago                                            0,456 -0,108 0,122 

Bromfiets/Motor milieuvriendelijk         / / / / / 

Bromfiets/Motor ontspannend 0,367  0,249 0,173 0,101 

Bromfiets/Motor comfortabel                                       0,989  0,105   

Bromfiets/Motor onafhankelijk            0,231   0,307 0,138 

Bromfiets/Motor sociaal                                  0,221 0,169 0,710 0,116 -0,139 

Bromfiets/Motor tijdbesparend                        0,432  

Bromfiets/Motor flexibel   0,117 0,305 0,184 

Bromfiets/Motor goedkoop                     0,378  

Bromfiets/Motor privacy biedend            0,980   0,154 

Bromfiets/Motor gezond                    0,173 0,175  0,198  

Bromfiets/Motor betrouwbaar                                 -0,132 0,427 0,334 

Bromfiets/Motor en activiteiten               0,621 

 

Slechts enkelen uit de steekproef verplaatsen zich soms met de bromfiets en niemand 

verplaatst zich met de motor. De bromfiets werd gezien als een comfortabel en ontspannen 

manier van verplaatsen waardoor de eerste factor ‘Bromfiets/Motor comfortabel’ als naam 

krijgt. Bromfietsen/Motors zouden een vorm van privacy bieden en gezond zijn. Daarom 

wordt de volgende factor ‘Bromfiets/Motor en privacy’ genoemd. Bromfietsen/Motors 

worden als statussymbolen gezien die een sociale invloed hebben (factor: ‘Bromfiets/Motor 

en sociale status’). De volgende factor ‘Vertrouwen in bromfiets/motor’ wordt zo genoemd 
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omdat het hoog positief scoort op verschillende stellingen die aangeven dat men dit 

verplaatsingsmiddel kan vertrouwen. De laatste factor stelt dat je meerdere activiteiten kunt 

uitoefenen op de bromfiets/motor terwijl het eveneens een betrouwbare manier van 

verplaatsen is (‘Bromfiets/Motor en activiteiten’). 

 

4.2.6 ‘Rekening mee houden bij het aankopen van een auto’ 

 

Aan de respondenten werd gevraagd waar ze rekening mee gaan houden bij de aanschaf van 

een nieuwe auto. Ze konden kiezen uit zeven variabelen: goedkoop in aankoop, zuinig in 

verbruik, diesel, benzine, elektrisch, comfort en het merk. Deze zeven variabelen werden 

gereduceerd naar drie factoren met een cumulatieve variantie van 31,8 procent. 

 

Tabel 23: Factoren ‘Rekening mee houden bij het aankopen van een auto’ 

Stellingen/Factoren met wat 

rekening houden bij het 

aankopen van een auto 
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Goedkoop in aankoop  -0,434  

Zuinig in verbruik  -0,263  

Diesel   0,535 

Benzine 0,168   

Elektrisch 0,898  0,433 

Comfort   0,366 0,246 

Het merk  0,597 0,269 

 

De eerste factor werd ‘Geen dieselwagen’ genoemd omdat de studenten die tot die categorie 

behoren later het liefst van al een elektrische wagen zouden kopen maar een benzinewagen 

behoort ook tot hun voorkeur. De tweede factor ‘Autoliefhebbers’ omvat een groep voor wie 

het automerk en het comfort belangrijk bij de aanschaf van een auto. Een lage prijs en zuinig 

verbruik zijn voor hen niet belangrijk. De derde factor zijn degenen die in de toekomst een 

dieselwagen prefereren. Elektrische wagens zijn ook een optie en het merk en het comfort dat 

de auto biedt is niet onbelangrijk. 
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4.2.7 ‘Reden om een auto aan te kopen’ 

 

Aan de respondenten werd gevraagd wat de reden zou kunnen zijn om een auto aan te kopen. 

Ze konden kiezen uit zeven opties: Een job, verhuizen, samenwonen/trouwen, kinderen, 

vrijheid, comfort en veiligheid. Deze zeven variabelen werden gereduceerd naar drie factoren 

met een cumulatieve variantie van 28,2 procent. 

 

Tabel 24: Factoren ‘Reden om een auto aan te kopen’ 

Stellingen/Factoren redenen 

om een auto aan te kopen  
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Een job  0,314  

Verhuizen  0,380  

Samenwonen/Trouwen  0,449  

Kinderen  0,213 -0,211 

Vrijheid 0,354  0,477 

Comfort  0,966 0,232 0,114 

Veiligheid 0,232   

 

De eerste factor heet ‘Klassewagen’ omdat voor hen het comfort in combinatie van vrijheid 

en veiligheid belangrijk is. Voor een andere groep zijn levensgebeurtenissen zoals 

samenwonen, trouwen, verhuizen, een job en kinderen belangrijker. De laatste groep 

‘Genieten van vrijheid’ wil genieten van hun vrijheid en denken niet aan kinderen. 

 

4.2.8 Factoren en variabelen input van de multivariate regressieanalyse 

 

In het totaal werden 52 factoren gevormd. Deze factoren zullen in de multivariate 

regressieanalyse worden gebruikt in combinatie met andere variabelen die niet gereduceerd 

konden worden met een factoranalyse 
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4.3 Resultaten multivariate regressieanalyse 
 

4.3.1 Klimaatbewustzijn afhankelijk van sociaaleconomische variabelen 

 

Oorspronkelijk werd op de zes klimaatbewustzijnfactoren (zie tabel 13) een multivariate 

regressieanalyse uitgevoerd met alle acht sociaaleconomische onafhankelijke variabelen. Uit 

deze analyse bleek dat slechts twee van de zes gevormde modellen significant waren met een 

p-waarde kleiner dan 0,05. De niet significante modellen worden om deze reden buiten 

beschouwing gelaten.  

 

Tabel 25: Klimaatbewustzijn en beïnvloeding door sociaaleconomische variabelen 

Klimaatbewustzijn ~ SEV Anti-auto Bewuste milieuschade 

Regressiecoëfficiënten B β B β 

Intercept 0,684 / -0,208 / 

Leeftijd -0,027 -0,056 -0,005 -0,011 

Man/Vrouw -0,191 -0,103 0,312*** 0,182 

Klimaatvakken 0,112 0,057 -0,162 -0,09 

Kot -0,289* -0,158 -0,003 -0,002 

Auto beschikbaar -0,153 -0,075 0,316** 0,168 

Openbaar vervoer abonnement -0,174 -0,094 0,166 -0,097 

Eigen auto 0,262* 0,134 0,299** 0,166 

Woonplaats 0,049** 0,175 -0,036* -0,139 

R² en p-waarde model 0,097 0,008 0,108 0,003 

Noot: *= 90% significantieniveau, **= 95% significantieniveau, ***= 99% significantieniveau 

 

‘Anti-auto’ als afhankelijke variabele leverde verrassende resultaten op want de respondenten 

die verder van de stad wonen of een eigen auto bezitten negatiever staan ten opzichte van 

autogebruik en studenten die op kot zitten positiever.  

 

‘Bewuste milieuschade’ als afhankelijke variabele is de groep die hun verplaatsingsgedrag 

laat beïnvloeden door klimaatbewustzijn. Uit de resultaten blijkt dat mannelijke studenten 

bewuster zijn van de milieuschade die zij veroorzaken door zich met een auto te verplaatsen. 

Studenten die een auto ter beschikking hebben of bezitten zijn zich meer bewust van de 

uitstoot van wagens. Uit de analyse blijkt dat de woonplaats van de student een kleine 

significante rol kan spelen. Zo zouden stedelingen meer klimaatbewust zijn in hun 

verplaatsingsgedrag.  

 

Uit de bovenstaande multivariate regressieanalyses komen resultaten die betreffende de 

woonplaats van de studenten in tegenstelling met elkaar staan. Wat wel geconcludeerd kan 

worden is dat de milieuvriendelijke attitude ten opzichte van verplaatsingsgedrag sterk 



59 

 

beïnvloedt wordt door de mogelijkheid van huidig autogebruik bij de studenten en dat 

mannelijke studenten meer op de hoogte zijn van de schadelijke gevolgen van autorijden. 

 

4.3.2 Attitudes t.o.v. verplaatsingsgedrag afhankelijk van klimaatbewustzijn en 

sociaaleconomische variabelen 

 

4.3.2.1 De algemene mobiliteitsattitudes  

De attitudes zijn afhankelijk van klimaatbewustzijn en/of sociaaleconomische variabelen want 

beide modellen hebben een hoge determinatiecoëfficiënt en p-waardes gelijk aan nul. Hier 

kan uit afgeleid worden dat bepaalde klimaatbewustzijnfactoren en/of sociaaleconomische 

variabelen een goede verklaring geven voor de factoren ‘anti-verplaatsen’ en 

‘onveiligheidsgevoel’. 

 

Tabel 26: Algemene mobiliteitsattitudes en beïnvloeding door klimaatbewustzijn en/of 

sociaaleconomische variabelen 

A. mob.att.~ Klimbew + SEV Anti-verplaatsen Onveiligheidsgevoel 

Regressiecoëfficiënten B β B β 

Intercept -0,045 / -1,644 / 

CC en groene mobiliteit 0,869*** 0,828 -0,096*** -0,096 

Anti-auto 0,078*** 0,076 0,685*** 0,697 

Bewuste milieuschade 0,032*** 0,029 0,63*** 0,592 

EU transport maatregelen 0,41*** 0,365 0,068*** 0,063 

Besef uitstoot 0,038*** 0,041 0,027** 0,03 

Grote vervuiler betaalt 0,154*** 0,12 0,031** 0,025 

Leeftijd 0,004 0,008 0,003 0,006 

Man/Vrouw -0,049** -0,026 0,057** 0,031 

Klimaatvakken 0,004 0,002 0,017 0,009 

Kot -0,005 -0,003 -0,035 -0,019 

Auto beschikbaar -0,015 -0,007 0,022 0,011 

Openbaar vervoer abonnement -0,011 -0,006 -0,023 -0,013 

Eigen auto   -0,055** -0,029 

Woonplaats -0,001 -0,003 0,004 0,015 

R² en p-waarde model 0,99 0 0,973 0 

Noot: *= 90% significantieniveau, **= 95% significantieniveau, ***= 99% significantieniveau 

 

Bij de factor ‘Anti-verplaatsen’ zijn twee onafhankelijke variabelen, ‘CC en groene 

mobiliteit’ en ‘EU transportmaatregelen’ opvallend. Hier kan uit geconcludeerd worden dat 

studenten die klimaatbewust zijn en een groene visie hebben over mobiliteit en een negatieve 

opinie over verplaatsen hebben. De andere klimaatbewustzijnfactoren hebben eveneens een 

significante invloed. Men kan uit de sociaaleconomische variabelen alleen maar afleiden dat 

vrouwen zich minder graag verplaatsen dan mannen, hoewel dit slechts een kleine maar toch 

significante invloed heeft op het 95% betrouwbaarheidsinterval. De factor 

‘Onveiligheidsgevoel’ zou bepaald worden door een negatieve visie ten opzichte van auto’s 
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(‘Anti-auto’) en ‘Bewuste milieuschade’. Studenten die zich niet graag verplaatsen met de 

auto zouden zich onveiliger voelen in het verkeer. Bij deze factor is geen eenduidige relatie 

met de klimaatbewustzijnfactoren aanwezig, daar ‘CC en groene mobiliteit’ een negatieve 

waarde vertonen. Studenten die zeer “groen” ingesteld zijn voelen zich om deze reden niet 

onveiliger in het verkeer. Sociaaleconomische variabelen spelen een beperkte rol. Zo zouden 

mannen zich onveiliger voelen in het verkeer maar het bezitten van een eigen wagen verhoogt 

het veiligheidsgevoel. 

 

4.3.2.2 De houding ten opzichte van alternatieven  

De houding is afhankelijk van klimaatbewustzijn en/of sociaaleconomische variabelen. De ‘E-

mobility adopters’ zijn studenten die in de toekomst overwegen een elektrische wagen aan te 

schaffen indien ze gebruiksvriendelijker en goedkoper worden. ‘Car addicts’ zijn studenten 

die zich het liefst van al met de auto verplaatsen. Beide modellen zijn significant want de p-

waardes zijn gelijk aan nul. De verklaarde variantie is lager dan bij de ‘Algemene 

mobiliteitsattitudes’ (zie tabel 26). 

 

Tabel 27: Houding t.o.v. alternatieven en  klimaatbewustzijn  en/of  sociaaleconomische 

variabelen 

Alternatieven ~ Klimbew + 

SEV 

E-mobility adopters Car-addicts 

Regressiecoëfficiënten B β B β 

Intercept -1,644 / 0,315 / 

CC en groene mobiliteit 0,331*** 0,323 0,228** 0,251 

Anti-auto -0,065 -0,065 -0,301*** -0,338 

Bewuste milieuschade 0,136* 0,125 -0,392*** -0,406 

EU transport maatregelen 0,341*** 0,311 0,042 0,043 

Besef uitstoot -0,024 -0,026 0,009 0,011 

Grote vervuiler betaalt 0,127 0,101 -0,01 -0,009 

Leeftijd 0,067** 0,139 0,008 0,019 

Man/Vrouw 0,126 0,068 -0,057 -0,035 

Klimaatvakken 0,15 0,077 -0,03 -0,017 

Kot 0,034 0,019 0,078 0,048 

Auto beschikbaar -0,094 -0,046 -0,02 -0,011 

Openbaar vervoer abonnement 0,147 0,079 0,192** 0,116 

Eigen auto -0,093 -0,048 -0,221** -0,127 

Woonplaats 0,003 0,011 -0,017 -0,068 

R² en p-waarde model 0,293 0 0,46 0 

Noot: *= 90% significantieniveau, **= 95% significantieniveau, ***= 99% significantieniveau 

 

De’ E-mobility adopters’ worden significant beïnvloed door bepaalde 

klimaatbewustzijnfactoren maar zijn niet negatief ingesteld ten opzichte van zich verplaatsen 

met de auto. Het zijn studenten die geloven in klimaatverandering, voorstander zijn van een 

groenere mobiliteit, bewust zijn dat ze vervuilen en die willen dat de EU investeert in 
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groenere voertuigen. Leeftijd van de studenten zou een significante rol hebben want “oudere” 

studenten hebben blijkbaar een positievere opinie over elektrische wagens. 

 

De resultaten van de analyse op de ‘Car-addicts’ is wat contradictorisch. ‘Car-addicts’ zijn 

zich enerzijds niet bewust van de milieuschade die ze veroorzaken door zich met de auto te 

verplaatsen en zijn positief ingesteld ten opzichte van auto’s maar zouden anderzijds wel 

geloven in de klimaatverandering en zijn voorstander van groene mobiliteit. Studenten die 

zelf een auto bezitten behoren niet noodzakelijk tot de “Car-addicts”, terwijl studenten die 

momenteel over een openbaar vervoer abonnement beschikken soms wel tot deze groep 

behoren. 

 

4.3.2.3 De Visie op toekomstige werkmobiliteit  

Deze visie is afhankelijk van klimaatbewustzijn en/of sociaaleconomische variabelen. De 

onderstaande factoren geven weer hoe studenten zich in de toekomst het liefst van al naar hun 

werk begeven. Uit de factoranalyse kwam nog een factor namelijk ‘werk dichtbij huis’ maar 

het model van de multivariate regressieanalyse leverde geen significant resultaat want de p-

waarde is 0,205. 

 

Tabel 28: Visie op toekomstige werkmobiliteit beïnvloedt door  klimaatbewustzijn en/of 

sociaaleconomische variabelen 

Werkmobiliteit ~ 

Klimbew + SEV 

OV naar werk Bedrijfswagen naar werk Carpoolen 

Regressiecoëfficiënten B β B β B β 

Intercept 0,315 / -2,122 / 0,104 / 

CC en groene mobiliteit 0,184*** 0,195 0,374*** 0,379 0,33*** 0,298 

Anti-auto 0,229*** 0,248 -0,146** -0,151 -0,082 -0,076 

Bewuste milieuschade 0,293*** 0,292 -0,225*** -0,224 0,106 0,090 

EU transport 

maatregelen 

0,249*** 0,246 0,093 0,088 0,203** 0,171 

Besef uitstoot -0,037 -0,044 -0,054 -0,062 -0,054 -0,055 

Grote vervuiler betaalt 0,113** 0,115 0,143* 0,118 0,02 0,015 

Leeftijd -0,013 -0,029 0,093*** 0,201 0,014 0,027 

Man/Vrouw 0,318*** 0,186 -0,08 -0,045 0,109 0,054 

Klimaatvakken 0,048 0,027 -0,001 -0,001 -0,103 -0,049 

Kot -0,197* -0,116 0,118 0,067 -0,024 -0,012 

Auto beschikbaar 0,021 0,011 0,084 0,043 -0,274 -0,124 

Openbaar vervoer 

abonnement 

0,264*** -0,156 0,054 0,030 -0,206 -0,102 

Eigen auto 0,089 0,049 -0,156 -0,083 -0,315 -0,149 

Woonplaats 0,009 0,035 -0,014 -0,052 0 0 

R² en p-waarde model 0,436 0 0,335 0 0,185 0 

Noot: *= 90% significantieniveau, **= 95% significantieniveau, ***= 99% significantieniveau 
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Klimaatbewustzijnfactoren hebben een significante invloed op studenten die zich later met het 

openbaar vervoer naar het werk willen verplaatsen. Zo hebben alle klimaatbewustzijnfactoren 

(behalve ‘Besef uitstoot’) een relatief grote invloed op de factor ‘OV naar werk’. De conclusie 

die hieruit volgt is dat klimaatbewuste studenten aangeven dat ze in de toekomst met het 

openbaar vervoer naar het werk zouden gaan. De invloed van de sociaaleconomische 

variabelen is opmerkelijk. Zo zouden mannen positiever staan ten opzichte van openbaar 

vervoer dan vrouwen. Wat opvallend is, is dat studenten die momenteel een abonnement op 

het openbaar vervoer bezitten of op kot zitten zich negatiever opstellen over het gebruik van 

openbaar vervoer in de toekomst. 

 

‘Bedrijfswagen naar werk’ wordt sterk significant beïnvloed door de factor ‘CC en groene 

mobiliteit’. Dit is in contradictie met de vorige analyse op ‘OV naar werk’. Zelfs al zijn 

studenten bewust van de klimaatverandering dan nog opteren ze om zich later met een 

bedrijfswagen naar het werk te begeven. ‘Bedrijfswagen naar werk’ wordt wel negatief 

beïnvloed door de klimaatbewustzijnfactoren ‘Bewuste milieuschade’ en ‘Anti-auto’. Het zijn 

studenten die ondanks de problematiek toch een positieve opinie hebben over auto’s en zich 

minder bewust zijn van het aandeel van vervuiling dat auto’s toebrengen. Bij de 

sociaaleconomische variabelen is slechts één variabele die een significante invloed heeft, 

namelijk de leeftijd van de studenten. Hoe ouder de student hoe positiever hij/zij is over 

bedrijfswagens. 

 

‘Carpoolen’ heeft in vergelijking met de voorgaande twee factoren een lagere verklaarde 

variantie (lagere R²). Slechts twee klimaatbewustzijnfactoren hebben een significante invloed: 

‘CC en groene mobiliteit’ en ‘EU transport maatregelen’. Het zijn de heel milieubewuste 

jongeren die zich positief opstellen ten opzichte van carpoolen. 
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4.3.2.4 Specifieke attitudes ten opzichte van verplaatsingsmodi is afhankelijk van 

klimaatbewustzijn en/of sociaaleconomische variabelen. 

 

Tabel 29: Specifieke attitudes t.o.v. auto beïnvloed door klimaatbewustzijn en/of 

sociaaleconomische variabelen 

Spec. at. Auto ~ Klimbew+ SEV Gemak auto 

Regressiecoëfficiënten B β 

Intercept -0,393 / 

CC en groene mobiliteit -0,031 -0,037 

Anti-auto 0,193*** 0,238 

Bewuste milieuschade 0,071 0,081 

EU transport maatregelen -0,033 -0,037 

Besef uitstoot 0 0 

Grote vervuiler betaalt 0,276*** 0,273 

Leeftijd 0,01 0,026 

Man/Vrouw 0,245** 0,163 

Klimaatvakken 0,099 0,063 

Kot -0,137 -0,092 

Auto beschikbaar 0,145 0,088 

Openbaar vervoer abonnement -0,087 -0,058 

Eigen auto 0,199* 0,126 

Woonplaats -0,006 -0,026 

R² en p-waarde model 0,242 0 

Noot: *= 90% significantieniveau, **= 95% significantieniveau, ***= 99% significantieniveau 

 

Na de factoranalyse zijn zes ‘Specifieke attitudes t.o.v. auto’ factoren gevormd  (‘Auto 

onschadelijk’, ‘Vrijheid auto’, ‘Privacy auto’, ‘Gemak auto’, ‘Status auto’ en ‘Auto 

multifunctioneel’), gevormd waarvan enkel ‘Gemak auto’ significant afhankelijk is van 

klimaatbewustzijn en sociaaleconomische variabelen. Bij de andere regressieanalyses waren 

de p-waardes van de modellen te hoog (‘Auto onschadelijk’: p = 0,071; ‘Vrijheid auto’: p = 

0,966, ‘Privacy auto’: p = 0,365;  ‘Status auto’: p = 0,419; ‘Auto multifunctioneel’: p-waarde 

= 0,123). De factor ‘Gemak auto’ houdt in dat studenten vinden dat auto’s ontspannend, 

betrouwbaar, comfortabel en sociaal zijn.  De klimaatbewustzijnfactoren worden significant 

verklaard door ‘Anti-auto’ en ‘Grote vervuiler betaalt’. Dit lijkt vreemd daar dit impliceert dat 

studenten die zich op hun gemak voelen in een auto toch een negatieve visie hebben over 

auto’s en specifiek op zwaar vervuilende wagens. De verklarende sociaaleconomische 

factoren daarentegen lijken logisch. Zo scoren mannen en studenten die een eigen bezitten 

hoger op ‘Gemak auto’. 
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Tabel 30: Specifieke attitudes t.o.v. trein beïnvloed door klimaatbewustzijn en/of 

sociaaleconomische variabelen 

Spec. at. trein ~ Klimbew + 

SEV 

Vrijheid trein Degelijkheid trein 

Regressiecoëfficiënten B Β B β 

Intercept -0,733 / 0,646 / 

CC en groene mobiliteit 0,062 0,055 -0,018 -0,025 

Anti-auto 0,309*** 0,28 -0,052 -0,073 

Bewuste milieuschade -0,169** -0,141 -0,035 -0,045 

EU transport maatregelen 0,037 0,031 -0,054 -0,069 

Besef uitstoot -0,168** -0,167 -0,059 -0,091 

Grote vervuiler betaalt 0,12 0,087 -0,024 -0,027 

Leeftijd 0,019 0,04 -0,015 -0,044 

Man/Vrouw 0,346** 0,169 -0,12 -0,091 

Klimaatvakken -0,239 -0,111 0,087 0,062 

Kot 0,338** 0,167 -0,098 -0,075 

Auto beschikbaar 0,058 0,026 -0,275** -0,189 

Openbaar vervoer abonnement 0,427*** 0,208 0,028 0,021 

Eigen auto -0,228 -0,106 -0,224** -0,161 

Woonplaats -0,03 -0,097 0,001 0,005 

R² en p-waarde model 0,182 0 0,112 0,05 

Noot: *= 90% significantieniveau, **= 95% significantieniveau, ***= 99% significantieniveau 

 

Na de factoranalyse werden vijf ‘Specifieke attitudes t.o.v. trein ’ factoren gevormd (‘Gemak 

trein’, ‘Vrijheid trein’, ‘Actief in trein’, ‘Betrouwbare trein’ en ‘Degelijkheid trein’). Slechts 

twee van hen werden door de klimaatbewustzijnfactoren en sociaaleconomische variabelen 

significant beïnvloed. Bij de andere regressieanalyses waren de p-waardes van de modellen te 

hoog (‘Gemak trein’: p = 0,123; ‘Actief in trein’: p = 0,795; ‘trein is betrouwbaar’: p = 

0,766). Van de klimaatbewustzijnfactoren heeft ‘Anti-auto’ een grote invloed op ‘Vrijheid 

trein’. Deze relatie lijkt logisch daar deze studenten zich niet graag met de auto verplaatsen de 

trein meer zullen prefereren. Zij nemen de trein niet als alternatief van de auto uit 

milieubewustzijn, maar om andere redenen. Bepaalde sociaaleconomische variabelen zijn heel 

significant. Zo is de factor ‘vrijheid trein’ afhankelijk van studenten met een openbaar vervoer 

abonnement, studenten die op kot zitten en mannelijke studenten. De vorige groep studenten 

zal bij reizen met de trein een hoger gevoel van vrijheid hebben. 

 

De factor ‘Degelijkheid trein’ houdt in dat studenten de trein een milieuvriendelijk, 

onafhankelijk, goedkoop en betrouwbaar vervoersmiddel vinden. Deze factor is onafhankelijk 

van klimaatbewustzijnfactoren maar afhankelijk van de sociaaleconomische variabelen ‘Auto 

beschikbaar’ en ‘Eigen auto’. Hier kan uit afgeleid worden dat studenten die een auto ter 

beschikking hebben de trein geen degelijk vervoersmiddel vinden. 
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Specifieke attitudes ten opzichte van de bus/tram  zijn niet afhankelijk van klimaatbewustzijn 

en/of sociaaleconomische variabelen. Na de multivariate regressieanalyse bleek dat de p-

waardes van alle modellen allemaal hoger waren dan 0,05: 

 Voorstanders bus/tram: p-waarde = 0,595 

 Comfortabele bus/tram: p-waarde = 0,815 

 Groene status bus/tram: p-waarde = 0,711 

 Gemak bus/tram: p-waarde = 0,276 

 Betrouwbare bus/tram: p-waarde = 0,135 

 

Tabel 31: Specifieke attitudes t.o.v. fiets beïnvloed door klimaatbewustzijn en/of 

sociaaleconomische variabelen 

Spec. at. fiets ~ 

Klimbew+ SEV 

Voorstander fiets Multifunctionele Gezondheid fiets 

Regressiecoëfficiënten B β B β B β 

Intercept 0,233 / 0,078 / 0,417 / 

CC en groene mobiliteit -0,054 -0,063 0,235*** 0,209 -0,149** -0,177 

Anti-auto -0,046 -0,055 0,085 0,077 0,064 0,077 

Bewuste milieuschade -0,205*** -0,225 0,175** 0,147 -0,032 -0,036 

EU transport maatregelen -0,095 -0,103 0,081 0,067 -0,024 -0,027 

Besef uitstoot -0,086* -0,112 -0,097 -0,097 0,04 0,054 

Grote vervuiler betaalt -0,219*** -0,208 0,002 0,001 -0,108 -0,105 

Leeftijd -0,003 -0,007 -0,003 -0,006 -0,007 -0,018 

Man/Vrouw -0,058 -0,037 -0,124 -0,061 -0,189* -0,124 

Klimaatvakken 0,052 0,032 0,46*** 0,214 0,27** 0,169 

Kot -0,024 -0,016 -0,085 -0,042 0,01 0,007 

Auto beschikbaar -0,018 -0,011 -0,088 -0,039 -0,204* -0,122 

Openbaar vervoer 

abonnement 

-0,212* -0,136 0,092 0,045 -0,095 -0,062 

Eigen auto -0,018 -0,011 -0,284* -0,132 -0,19 -0,119 

Woonplaats 0,002 0,008 0,007 0,023 -0,001 -0,004 

R² en p-waarde model 0,16 0,002 0,123 0,026 0,142 0,007 

Noot: *= 90% significantieniveau, **= 95% significantieniveau, ***= 99% significantieniveau 

In het totaal zijn er vijf  ‘Specifieke attitudes t.o.v. fiets’ factoren waarvan drie bruikbaar 

waren voor verdere analyse. De factoren ‘Comfortabele fiets’ en ‘Vlotte fiets’ bleken na 

regressieanalyse niet nuttig om mee verder te gaan met de respectievelijke p-waardes van de 

modellen : p = 0,876 en p = 0,135.  

 

De factor ‘Voorstander fiets’ omvat studenten die heel positief staan ten opzichte van het 

gebruiken van de fiets. De klimaatbewustzijnfactoren ‘Bewuste milieuschade’ en ‘Besef 

uitstoot’ als onafhankelijke variabelen zijn negatief. Dit kan verklaard worden door het feit 

dat studenten die veel fietsen niet vinden dat ze veel milieuschade veroorzaken en 

broeikasgassen uitstoten. Zij zijn geen voorstander van het feit dat zwaar vervuilende wagens 

meer zouden moeten belast worden. De enige significante sociaaleconomische variabele is 
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‘Openbaar vervoer abonnement’, studenten die een openbaar vervoer abonnement bezitten 

zijn negatiever over het gebruik van de fiets. 

 

‘Multifunctionele fiets’ verklaart men door het feit dat sommige studenten vinden dat je 

meerdere activiteiten kunt uitoefenen op een fiets en dat je privacy hebt. Enkele 

klimaatbewustzijnfactoren zijn significant maar hier valt niet veel uit af te leiden. Wat wel 

opvallend en verbazend is, is dat studenten die reeds klimaatgerelateerde vakken hebben 

gehad in het hoger onderwijs relatief hoog positief scoren op deze factor. Na het herbekijken 

van de statistieken bleek dat slechts 4,6% van de studenten had aangeduid dat je op een fiets 

meerdere activiteiten kunt uitvoeren en 6,1% dat het privacy biedt. Deze factor omvat dus de 

mening van een beperkt aantal studenten. 

 

De factor ‘Gezondheid fiets’ beschrijft studenten die de fiets een gezond en goedkoop 

vervoersmiddel vinden. Deze factor is nagenoeg onafhankelijk van 

klimaatbewustzijnfactoren. Het is zelfs verbazend vast te stellen dat de zeer 

milieuvriendelijke studenten hier negatief door beïnvloed worden. Vrouwelijke studenten en 

studenten die een auto ter beschikking hebben gaan de fiets  minder als een goedkoop en 

gezond verplaatsingsmiddel aangeven. Net als bij de vorige factor is er een positieve 

regressiecoëfficiënt bij ‘Klimaatvakken’. 

 

Tabel 32: Specifieke attitudes t.o.v. te voet beïnvloed door klimaatbewustzijn en/of 

sociaaleconomische variabelen 

Spec. at. te voet ~ Klimbew+ 

SEV 

Te voet eenvoudig Te voet praktisch 

Regressiecoëfficiënten B β B β 

Intercept -0,028 / 0,327 / 

CC en groene mobiliteit -0,045 -0,051 0,151** 0,176 

Anti-auto 0,021 0,024 -0,037 -0,044 

Bewuste milieuschade -0,13* -0,14 0,101 0,111 

EU transport maatregelen -0,129* -0,137 0,039 0,042 

Besef uitstoot -0,109** -0,14 -0,12** -0,153 

Grote vervuiler betaalt -0,118 -0,11 0,053 0,051 

Leeftijd 0,011 0,027 -0,018 -0,045 

Man/Vrouw -0,186 -0,117 -0,069 -0,044 

Klimaatvakken 0,104 0,062 0,50*** 0,307 

Kot 0,118 0,075 0,009 0,006 

Auto beschikbaar -0,206 -0,118 -0,104 -0,061 

Openbaar vervoer abonnement -0,018 -0,011 0,112 0,072 

Eigen auto -0,211 -0,126 -0,243** -0,149 

Woonplaats -0,002 -0,008 0,005 0,021 

R² en p-waarde model 0,134 0,012 0,157 0,002 

Noot: *= 90% significantieniveau, **= 95% significantieniveau, ***= 99% significantieniveau 
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In het totaal zijn er zes ‘Specifieke attitudes t.o.v. te voet’ factoren waarvan twee bruikbaar 

voor verdere analyse: ‘Te voet eenvoudig’ en ‘te voet praktisch’. De andere vier factoren ‘Te 

voet aangenaam’, ‘Te voet gezond’, ‘Te voet privacy’ en ‘te voet en status’ hadden p-waardes 

van respectievelijk: 0,346; 0,099; 0,108 en 0,337 en kwamen daarom niet voor verdere 

analyse in aanmerking. De factor ‘te voet eenvoudig’ houdt in dat zich te voet verplaatsen 

onafhankelijk, betrouwbaar, flexibel en goedkoop is. De factor is significant afhankelijk 

(significantieniveau = 90%) van bepaalde klimaatbewustzijnfactoren. Het feit dat men 

negatieve waardes bekomt voor ‘Bewuste milieuschade’ en ‘Besef uitstoot’ zou kunnen 

verklaard worden door het feit dat studenten die zich vaak verplaatsen al wandelend zich niet 

verantwoordelijk voelen voor de uitstoot van broeikasgassen. De factor ‘Te voet praktisch’ 

houdt in dat wandelen tijdbesparend, comfortabel en sociaal is. Ze is afhankelijk van de 

klimaatbewustzijnfactor ‘CC en groen mobiliteit’ (positief) en ‘Besef uitstoot’ (negatief). 

Studenten die klimaatbewust zijn gaan vlugger verkiezen om zich te voet te verplaatsen en 

vinden niet dat ze dan veel broeikasgassen uitstoten. Als de sociaaleconomische variabelen 

worden bekeken ziet men dat ‘Klimaatvakken’ opvallend hoog scoort op de factor ‘te voet 

praktisch’. Studenten die een eigen auto bezitten zullen minder geneigd zijn te stellen dat zich 

te voet verplaatsen praktisch is. 

 

De ‘Specifieke attitudes t.o.v. bromfiets/motor’ zijn niet afhankelijk van klimaatbewustzijn 

en/of sociaaleconomische variabelen. De vijf factoren met  ‘Specifieke attitudes t.o.v. 

bromfiets/motor’ konden niet verklaard worden door klimaatbewustzijnfactoren en 

sociaaleconomische variabelen. Na de regressieanalyse bleek dat de p-waardes van alle 

modellen allemaal hoger waren dan 0,05: 

 Bromfiets/motor comfortabel: p-waarde = 0,626 

 Bromfiets/motor en privacy: p-waarde = 0,08 

 Bromfiets/motor en sociale status: p-waarde = 0,884 

 Vertrouwen in bromfiets/motor: p-waarde = 0,124 

 Multifunctionele bromfiets/motor: p-waarde = 0,284 

 

4.3.2.5 Aankoop auto afhankelijk van klimaatbewustzijn en sociaaleconomische variabelen 

Aan de studenten werd gevraagd welke reden ze zouden kunnen hebben om in de toekomst 

een auto aan te schaffen. Hierbij hadden ze zeven opties: een job, verhuizen, 

samenwonen/trouwen, kinderen, vrijheid, comfort en veiligheid. De volgende vraag was dan 
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waar ze rekening mee houden als ze die auto zouden kopen. Bij deze vraag konden ze ook 

zeven opties aanduiden: goedkoop in aankoop, zuinig in verbruik, een dieselwagen, een 

benzinewagen, een elektrische wagen, het comfort en het merk. De antwoorden op de 

voorgaande vragen kan men samen vertalen als het aankoopgedrag (van auto’s) van 

studenten. Aangezien dit in het totaal samen veertien variabelen waren werden ze gereduceerd 

naar elk drie variabelen via de factoranalyse. 

 

Tabel 33: Rekening mee houden bij aanschaffen wagen en reden om een wagen aan te 

schaffen beïnvloedt door klimaatbewustzijn en/of sociaaleconomische variabelen 

Rekening/Reden 

aankoop ~ 

Klimbew+ SEV 

Autoliefhebbers Geen benzinewagen Klassewagen Genieten van 

vrijheid 

Regressiecoëfficiënte

n 

B β B β B β B β 

Intercept -0,476 / -0,359 / 0,759 / -0,776 / 

CC en groene 

mobiliteit 

0,041 0,051 0,017 0,023 0,042 0,038 0,053 0,090 

Anti-auto 0,03 0,038 0,059 0,080 0,01 0,009 0,104** 0,181 

Bewuste 

milieuschade 

0,213*** 0,249 0,109* 0,137 0,151* 0,129   

EU transport 

maatregelen 

0,056 0,065 -0,043 -0,053 0,039 0,033 0,085* 0,135 

Besef uitstoot -0,037 -0,052 -0,038 -0,057 -0,016 -0,016 -0,025 -0,048 

Grote vervuiler 

betaalt 

0,123* 0,125 0,164** 0,179 0,03 0,022 0,04 0,056 

Leeftijd 0,005 0,013 0,007 0,02 -0,038 -0,073 0,026 0,095 

Man/Vrouw 0,097 0,066 0,217** 0,159 0,188 0,094 0,086 0,081 

Klimaatvakken 0,056 0,036 0,071 0,049 0,089 0,042 -0,056 -0,05 

Kot -0,155 -0,107 0,008 0,006 -0,243 -0,123 0,015 0,014 

Auto beschikbaar 0,09 0,056 0,074 0,049 -0,147 -0,067 0,118 0,101 

Openbaar vervoer 

abonnement 

0,076 0,052 0,022 0,016 -0,144 -0,072 0,125 0,117 

Eigen auto 0,368*** 0,239 0,116 0,081 0,371** 0,176 0,075 0,067 

Woonplaats 0,030** 0,136 -0,002 -0,01 0,037* 0,122 -0,004 -0,025 

R² en p-waarde 

model 

0,284 0 0,114 0,048 0,141 0,007 0,142 0 

Noot: *= 90% significantieniveau, **= 95% significantieniveau, ***= 99% significantieniveau 

 

Na de factoranalyse kwamen er uit ‘rekening mee houden bij aankoop’ volgende drie 

factoren: ‘Geen dieselwagen’, ‘Autoliefhebbers’ en ‘Geen benzinewagen’. ‘Geen 

dieselwagen’ bleek na de regressieanalyse niet bruikbaar omdat de p-waarde van het model 

0,284 is.  

 

De factor ‘Autoliefhebbers’ bevat studenten voor wie het merk en het comfort van de auto 

zeer belangrijk zijn, een lage prijs en uitstoot zijn niet van belang. De significante 

onafhankelijke klimaatbewustzijnfactoren zijn ‘Bewuste milieuschade’ en de ‘Grote vervuiler 
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betaalt’. Het zijn contradictorische resultaten want de regressiecoëfficiënten zijn positief en 

dat zou betekenen dat deze autoliefhebbers stilstaan bij de schade die ze toebrengen aan het 

milieu, ze hun verplaatsingsgedrag willen aanpassen en ze vinden dat zwaar vervuilende 

wagens meer moeten belast worden. De belangrijke significante positieve sociaaleconomische 

variabelen zijn ‘Eigen auto’ en ‘Woonplaats’ dit betekent dat studenten die zelf een eigen auto 

bezitten en/of buiten de stad wonen grotere autoliefhebbers zijn. 

 

‘Geen benzinewagen’ kan men verstaan als een groep studenten die later liever met 

elektrische of dieselwagens zouden rijden, comfort en merk zijn voor deze studenten eveneens 

belangrijk. Twee klimaatbewustzijnfactoren hebben een significante invloed ‘Grote vervuiler 

betalen’ en ‘Bewuste milieuschade’, dit betekent dat deze studenten hun verplaatsingsgedrag 

willen aanpassen door zuinigere wagens aan te schaffen. Daarnaast vinden ze dat de 

vervuilende wagens meer moeten belast worden. Mannelijk studenten zouden volgens de 

analyse minder graag met een benzinewagen rijden in de toekomst. 

 

De drie factoren van ‘reden om een auto aan te kopen’ zijn: ‘Klassewagen’, ‘Belangrijke 

levensgebeurtenissen’ en ‘genieten van vrijheid’. De factor ‘Belangrijke 

levensgebeurtenissen’ kon niet significant verklaard worden door klimaatbewustzijnfactoren 

en sociaaleconomische variabelen aangezien de p-waarde van het model 0,603 is. 

 

De factor’ Klassewagen’ houdt in dat studenten later een auto willen kopen om de vrijheid die 

het biedt en het comfort. Klimaatbewustzijn heeft slechts één onafhankelijke factor ‘Bewuste 

milieuschade’. Deze studenten beseffen dat rijden met de auto schadelijk is voor het milieu. 

Het bezitten van een eigen wagen en de woonplaats zijn net zoals bij de factor 

‘Autoliefhebbers’ significant.  

 

De factor ‘Genieten van vrijheid’ is enkel afhankelijk van twee klimaatbewustzijnfactoren 

‘Anti-auto‘ en ‘EU transportmaatregelen’. Het zijn studenten die negatief staan ten opzichte 

van het autogebruik en milieubewust zijn maar beseffen dat het een gemakkelijk 

vervoersmiddel is. 
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4.3.3 Huidig verplaatsingsgedrag 

 

4.3.3.1. Huidig verplaatsingsgedrag afhankelijk van klimaatbewustzijn en sociaaleconomische 

variabelen 

Momenteel werd alleen de attitudes ten opzichte van verplaatsen in de toekomst en 

vervoerskeuzes nagegaan maar de respondenten moesten eveneens hun huidig 

verplaatsingsgedrag opgeven. Via een multivariate regressieanalyse zal nu onderzocht worden 

of hun huidig verplaatsingsgedrag afhankelijk is van klimaatbewustzijn en 

sociaaleconomische variabelen. De bekomen resultaten kunnen vergeleken worden met de 

resultaten van de vorige regressieanalyses. In een tweede fase wordt onderzocht of hun huidig 

verplaatsingsgedrag afhankelijk is van de attitudes ten opzichte van dit gedrag. 

 

Voor ‘Milieuvriendelijk dagelijkse verplaatsingen’ leverde de multivariate regressieanalyse 

met de klimaatbewustzijnfactoren en de sociaaleconomische variabelen significant resultaten 

op. 

 

Tabel 34: Milieuvriendelijk dagelijkse verplaatsingen beïnvloed door klimaatbewustzijn 

en/of sociaaleconomische variabelen 

Milieuvriendelijk d. 

verpl. ~ Klimbew + SEV 

Milieuvriendelijk les Milieuvriendelijk stad Milieuvriendelijk 

thuisadres 

Regressiecoëfficiënten B β B β B β 

Intercept 0,385 / 0,753 / 0,478 / 

CC en groene mobiliteit -0,008 -0,008 0,035 0,033 0,001 0,001 

Anti-auto -0,019 -0,018 -0,037 -0,036 -0,108*** -0,105 

Bewuste milieuschade -0,036 -0,032 -0,045 -0,040 -0,034 -0,031 

EU transport maatregelen -0,002 -0,002 -0,062 -0,055 0,039 0,035 

Besef uitstoot 0,038* 0,041 0,062** 0,066 0,016 0,017 

Grote vervuiler betaalt -0,006 -0,005 -0,044 -0,034 -0,057 -0,044 

Leeftijd 0,019 0,039 -0,004 -0,008 0,016 0,033 

Man/Vrouw 0,007 0,004 -0,029 -0,015 0,044 0,023 

Klimaatvakken -0,019 -0,009 -0,01 -0,005 0,019 0,009 

Kot 0,186*** 0,099 0,275*** 0,146 0,102* 0,054 

Auto beschikbaar -0,099* -0,047 -0,049 -0,023 -0,564*** -0,27 

Openbaar vervoer 

abonnement 

0,143*** 0,075 0,096* 0,05 -0,035 -0,018 

Eigen auto -0,196*** -0,098 -0,089 -0,044 -0,177** -0,088 

Woonplaats -0,003 -0,010 0,025 0,087 -0,012 -0,042 

R² en p-waarde model 0,295 0 0,232 0 0,426 0 

Noot: *= 90% significantieniveau, **= 95% significantieniveau, ***= 99% significantieniveau 

 

Indien ‘Milieuvriendelijk les’ wordt geanalyseerd blijkt dat studenten op kot 

milieuvriendelijkere vervoersmodi gebruiken maar dit heeft slechts in beperkte mate met 

klimaatbewustzijn te maken. ‘Milieuvriendelijk les’ is enkel afhankelijk van de 
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klimaatbewustzijnfactor ‘Besef uitstoot’. Ze beseffen dat ze tijdens hun verplaatsingen 

schadelijke gassen uitstoten. Het klimaatbewustzijn is in vergelijking met de 

sociaaleconomische variabelen echter te verwaarlozen. Zo zet het op kot zitten en bezitten van 

een openbaar vervoer abonnement automatisch aan tot een hoger gebruik van 

milieuvriendelijkere vervoersmodi. Het bezitten van een eigen auto of een auto beschikbaar 

hebben daarentegen leidt tot meer gebruik van de auto. De resultaten van ‘Milieuvriendelijk 

stad’ zijn te analoog aan de resultaten van ‘Milieuvriendelijk les’ maar het bezitten van een 

auto of een auto ter beschikking hebben is niet significant. 

 

Eenmaal studenten zich van hun thuis moeten verplaatsen is het beschikken van een auto een 

belangrijke onafhankelijke variabele. Studenten die een auto kunnen gebruiken zullen dit vaak 

automatisch doen. Klimaatbewustzijn heeft hier een onverwachte significante invloed. 

Studenten die opgeven dat ze tegen het gebruik van auto’s zijn (‘Anti-auto’) zullen vanaf hun 

thuisadres toch de auto gebruiken. 

 

4.3.3.2. Huidig verplaatsingsgedrag afhankelijk van Attitudes ten opzichte van 

verplaatsingsgedrag 

Omdat de lijst van attitudes ten opzichte van verplaatsingsgedrag te uitgebreid is, worden 

alleen de significante factoren en regressiecoëfficiënten weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 35: Milieuvriendelijk dagelijkse verplaatsingen beïnvloed door attitudes ten 

opzichte van verplaatsingsgedrag 

Milieuvriendelijk d. 

verpl. ~ att. Verpl. 

gedrag 

Milieuvriendelijk les Milieuvriendelijk thuisadres 

Regressiecoëfficiënten B β B β 

Intercept 0,8357 / 0,444 / 

E-mobility adopters 0,061* 0,149   

Car addicts 0,088* 0,191   

Gemak auto   -0,103** -0,152 

Betrouwbare bus/tram 0,125*** 0,213   

Comfortabele fiets -0,055* -0,132   

Multifunctionele fiets -0,086** -0,231   

Vlotte fiets 0,106*** 0,228   

Gezondheid fiets 0,084** 0,169   

Te voet eenvoudig   0,104* 0,162 

Te voet gezond -0,086* -0,140   

Bromfiets/motor en 

privacy 

-0,052* -0,139   

Vertrouwen in 

bromfiets/motor 

-0,104** -0,196   

R² en p-waarde model 0,29 0,012 0,30 0,009 

Noot: *= 90% significantieniveau, **= 95% significantieniveau, ***= 99% significantieniveau 
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‘Milieuvriendelijk stad’ was onafhankelijk van ‘attitudes ten opzichte van 

verplaatsingsgedrag’ de p-waarde van dit model was 0,437. Studenten die ‘milieuvriendelijk 

naar de les’ gaan hebben een positieve significante invloed van ‘E-mobility adopters’, maar 

‘Car addicts’ heeft een groter significant effect. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een 

groot deel van de studenten die momenteel milieuvriendelijk naar de les gaan in de toekomst 

waarschijnlijk zullen overschakelen naar de auto. Een ander deel van deze studentengroep 

heeft een positieve opinie over het gebruik van de fiets of bus/tram. De fiets wordt echter niet 

als een comfortabel of multifunctioneel verplaatsingsmiddel beschouwd. De negatieve 

significantie van de bromfiets/motor variabelen toont aan dat het niet als een populair 

verplaatsingsmiddel wordt beschouwd. Om de verplaatsingen vanaf thuis te analyseren 

(‘Milieuvriendelijk thuisadres’) ziet men dat het gemak van het autogebruik resulteert in een 

vluggere overstap naar milieuonvriendelijke verplaatsingen.  
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5. DISCUSSIE   

 

5.1 Geloven in klimaatverandering en de bijdrage van verplaatsingsgedrag 

 

Uit de resultaten van de enquête kon afgeleid worden dat 85 procent van de respondenten 

gelooft in de klimaatverandering en 87 procent toegeeft dat transport veel broeikasgassen 

uitstoot. Als het over hun persoonlijk verplaatsingsgedrag gaat vindt slechts 34,3 procent van 

hen dat ze veel broeikasgassen uitstoten. De studenten zijn zich bewust van de 

klimaatproblematiek, wat een bevestiging is van wat we in de literatuur terugvonden. Volgens 

Jorritsma en Berverling (2014) zouden jongvolwassenen de invloed van autogebruik op de 

klimaatverandering als minimaal inschatten. In dit onderzoek kan niet eenduidig gesteld 

worden dat de respondenten eenzelfde mening hebben. Ze geven wel aan dat  transport niet 

verwaarloosbaar is, maar slechts een minderheid geeft aan dat ze schade toebrengen aan het 

milieu. Dit zou kunnen verklaard worden door het feit dat de auto niet hun meest frequent 

gebruikte vervoersmiddel is (zie tabel 8).  

 

De resultaten van de multivariate regressieanalyse toonden aan dat mannelijke respondenten 

significant (99% significantieniveau) meer bewust zijn dan vrouwen van de milieuschade die 

ze toebrengen met autorijden. In de literatuurstudie vond men hier geen verklaring voor. Uit 

de regressieanalyse kon afgeleid worden dat de respondenten die een auto ter beschikking 

hebben of een wagen bezitten bewuster zijn van de milieuschade die ze toebrengen door hun 

autogebruik (95% significantieniveau). Om deze reden werd via een enkelvoudige 

regressieanalyse nagegaan of de mannelijke studenten in deze steekproef meer een eigen auto 

bezitten of auto te beschikking te hebben. Dit bleek niet het geval te zijn waardoor verder 

onderzoek hiernaar noodzakelijk is.  

 

Uit bovenstaande resultaten kan men afleiden dat ‘Hypothese 1’ (zie 3.1) maar deels 

bevestigd wordt. Studenten zijn inderdaad op de hoogte van klimaatverandering maar ze 

ontkennen daarentegen niet dat verplaatsingsgedrag daar toe bijdraagt. Ze gaan echter, zoals 

in de literatuur van ter Berg en Schothorst (2012) en Jorritsma en Berverling (2014) voorspeld 

wordt hun verplaatsingsgedrag daar niet voor aanpassen. 
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5.2 Huidig verplaatsingsgedrag van de studenten 

 

Zoals in onderdeel 3.3.11 geformuleerd werd, is het meest gebruikte vervoersmiddel zowel 

thuis als in hun studiestad de fiets. Een opvallende constatering is dat het autogebruik sterk 

toeneemt als men van het thuisadres niet studiegerelateerde verplaatsingen doet. Voor 

gelijkaardige verplaatsingen in de studiestad worden alternatieven gebruikt. De verklaring zou 

mogelijk kunnen liggen in het feit dat sommigen onder hen van hun ouders de auto niet 

mogen gebruiken om naar de les te gaan terwijl ze voor lokale activiteiten dit wel mogen. 

Andere studenten die op een studentenkamer zitten, beschikken in hun studiestad meestal niet 

over een auto. Deze stellingen worden ondersteund door de multivariate regressieanalyse (zie 

tabel 34). Daaruit blijkt dat voor de variabele ‘Milieuvriendelijk thuisadres’ de 

regressiecoëfficiënt significant negatief is (-0,564), wat impliceert dat het beschikken over een 

auto thuis aanzet tot een hoger gebruik. Als men additioneel een correlatieanalyse op de 

variabelen ‘Eigen auto’ en ‘Kot’ bepaalt, verkrijgt men een negatieve correlatie van -0,30. 

Men kan hieruit besluiten dat indien autogebruik mogelijk is de (meeste) studenten hier 

gebruik van zullen maken.  

 

De trein wordt door de studenten gebruikt om zich te verplaatsen, voornamelijk 

verplaatsingen naar de les of hun studentenkamer. Voor andere verplaatsingen is de trein 

minder populair. Vanaf het thuisadres geeft amper 13,9 procent aan dat ze de trein gebruiken 

voor niet studiegerelateerde verplaatsingen De bus/tram wordt meer gebruikt in de 

studentenstad dan vanaf het thuisadres. De verklaringen hiervoor zijn enerzijds de betere 

diensten van het openbaar vervoer (zie ook Vanoutrive et al., 2012) en anderzijds de student 

die wegens het gebrek aan autobezit het openbaar vervoer eerder als een noodzaak ziet en in 

zijn toekomstige levensfase zal overstappen naar de auto (Jorritsma & Berverling, 2014).  

 

Van Dyck et al. (2012) beweerden dat in Gent wandelen relatief veel voorkomt maar volgens 

Jorritsma en Berverling (2014) zien jongvolwassen te voet gaan niet als een 

verplaatsingsmiddel. De resultaten uit dit onderzoek zijn eerder geneigd Van Dyck et al. 

(2012) gelijk te geven. 38,5 procent van de respondenten geeft namelijk aan verplaatsingen in 

de studentenstad al wandelend te doen maar vanaf hun thuisadres neemt dit af naar 20 

procent. 
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Indien men de multivariate regressieanalyse bekijkt, kan afgeleid worden dat het huidige 

verplaatsingsgedrag van de studenten niet significant wordt beïnvloed door klimaatbewustzijn 

(zie tabel 34). Zij die zich momenteel op milieuvriendelijke manier naar de stad en/of les 

verplaatsen geven aan dat ze beseffen hoe schadelijk de uitstoot van verplaatsingsgedrag kan 

zijn. Toch wordt geen significante regressiecoëfficiënt van ‘Besef uitstoot’ voor de variabele 

‘Milieuvriendelijk thuisadres’ geconstateerd. Men kan hieruit besluiten dat bij zich 

verplaatsen vanaf hun thuisadres voor niet lesgerelateerde activiteiten, klimaatbewustzijn 

geen significante rol speelt. De enige klimaatbewustzijnfactor waar ‘Milieuvriendelijk 

thuisadres’ wel afhankelijk van is, is ‘Anti-auto’ maar het is een negatieve 

regressiecoëfficiënt. Dit wil zeggen dat studenten die beweren geen voorstander te zijn van de 

auto toch vanaf hun thuisadres de auto zullen gebruiken voor verplaatsingen. 

‘Milieuvriendelijk verplaatsen’ is afhankelijk van het beschikken over een openbaar vervoer 

abonnement, het niet beschikken over of bezitten van een auto, een studentenkamer hebben en 

de woonplaats. De significantie van deze sociaaleconomische karakteristieken bevestigen 

zowel de resultaten van het IFMO (2012), ter Berg en Schothorst (2012) en Jorritsma en 

Berverling (2014) en de verwachtingen van ‘Hypothese 2’. 

 

5.3 Stilstaan bij de consequenties van autogebruik 

 

Amper 33,8 procent van de respondenten gaf aan dat ze eens stilstaan bij de milieuschade die 

ze veroorzaken bij autogebruik en de helft stelt dat de uitstoot door hun autogebruik 

verwaarloosbaar is. Ze kunnen bij deze stellingen op twee manieren geredeneerd hebben: 

1. De uitstoot van autogebruik is te verwaarlozen ten opzichte van andere 

uitstootbronnen. 

2. De uitstoot die ik veroorzaak door mijn beperkte verplaatsingen met de auto zijn te 

verwaarlozen ten opzichte van andere uitstootbronnen. 

 

Opmerkelijk is dat 60,1 procent vindt dat een aanpassing van hun verplaatsingsgedrag zinvol 

zou zijn om de klimaatverandering te bestrijden. Deze uitkomst staat in tegenstelling met de 

bevindingen van Jorritsma en Berverling (2014) en ter Berg en Schothorst  (2012). De 

verkregen resultaten verwerpen ‘Hypothese 3’. Een mogelijke verklaring is dat, in 

vergelijking met de hierboven vermelde onderzoeken, alle respondenten in deze masterproef 

hooggeschoold zijn. Bovendien kan een bias in de enquête opgetreden zijn want mensen die 

bekommerd zijn om het klimaat kunnen meer geneigd zijn om de enquête in te vullen. 
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5.4 Maatregelen om autogebruik tegen te gaan 

 

Autorijden duurder maken is volgens een minderheid van 27,8 procent een oplossing maar 

een kleine meerderheid van 52 procent is te vinden voor rekeningrijden. Volgens de 

meerderheid van de studenten (72,2%) moeten maatregelen genomen worden om het 

autogebruik te verminderen. Dit resultaat staat in tegenstelling tot het feit dat respondenten de 

auto zullen gebruiken indien ze de mogelijkheid krijgen (zie 5.2). Een verklaring is te vinden 

in tabel 29 met de multivariate regressieanalyse op ‘Gemak auto’. Deze variabele blijkt 

significant afhankelijk te zijn van ‘Anti-auto’ en ‘Grote vervuiler betaalt’. Zelfs al zijn ze 

tegen autogebruik, ze vinden het toch een gemakkelijk verplaatsingsmiddel.  

 

‘Hypothese 4’ bevestigen met bovenstaande resultaten is moeilijk want de studenten willen 

wel degelijk dat autogebruik verminderd wordt. Toch lijkt het alsof de studenten het idee 

hebben: “Iedereen zijn autogebruik moet verminderen behalve het mijne”.  

 

5.5 Aankoopgedrag 

 

De voornaamste reden om een auto aan te kopen is het bekomen van een job (78,8%), 

gevolgd door vrijheid (61,6%), comfort (50%) en dan pas gezinsuitbreiding door kinderen 

(31,3%) Verhuizen, samenwonen, trouwen en veiligheid vervolledigde de lijst. Deze cijfers 

bevestigen het onderzoek van Jorritsma en Berverling (2014). Voor toch 84,9 procent van de 

bevraagden is een zuinige auto belangrijk. De combinatie van een lage kostprijs van 

autorijden en milieuvriendelijkheid zijn populair. Deze resultaten bevestigen ter Berg en 

Schothorst (2012). 

 

Studenten die automerk en comfort belangrijk vinden, zijn volgens de multivariate regressie 

(zie tabel 32) meestal auto-eigenaar en vinden vrijheid belangrijk. Bij een groot deel van de 

milieubewuste studenten is de status van een auto toch belangrijk.  

 

‘Hypothese 5’ wordt in dit onderzoek deels verworpen. Zuinige en milieuvriendelijke auto’s 

hebben wel degelijk in het algemeen de voorkeur. Die auto’s moeten echter toch een 

uitstraling hebben en/of van een bepaald merk zijn. 
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5.6 Alternatieven klassieke autogebruik 

 

78,8 procent van de respondenten vindt dat de EU meer moet investeren in onderzoek naar 

groenere wagens. 74,2 procent stelt dat ze een gebruiksvriendelijke elektrische wagen zouden 

aanschaffen. Het autodelen is slechts bij 32,3 procent een goed alternatief en een grote 

meerderheid (81,3%) zou in de toekomst positief staan ten opzichte van carpoolen naar het 

werk. Deze resultaten bevestigen in grote lijnen de bevindingen van ter Berg en Schothorst 

(2012) en Jorritsma en Berverling (2014). Enkel carpoolen heeft in dit onderzoek een relatief 

grotere populariteit. 

 

Respondenten die in de toekomst de overstap zouden zetten naar elektrische wagens behoren 

tot de milieubewuste (zie tabel 27). Ze geloven in de klimaatverandering en zijn voorstander 

van een groenere mobiliteit. Degenen die vasthouden aan de klassieke auto geloven eveneens 

in de klimaatverandering maar ontkennen de impact van autogebruik op dit fenomeen. Het 

zijn grote voorstanders van autogebruik. 

 

Men kan uit bovenstaande resultaten concluderen dat ‘Hypothese 6’ bevestigd is. 

 

5.7 Bedrijfswagens 

 

Bij ongeveer de helft van de respondenten is de bedrijfswagen populair. De 27,3 procent 

zonder mening bij deze vraag is een hoge score. Bovendien geeft 57 procent van de 

respondenten aan dat hun autogebruik zou toenemen bij het verkrijgen van een door de 

werkgever betaalde bedrijfswagen. Deze resultaten bevestigen eerdere bevindingen van 

Macharis en De Witte (2012). 68,2 procent van de respondenten stelt echter dat 

bedrijfswagens enkel toegestaan zouden mogen worden als het een absolute noodzaak is voor 

de job. Uit de multivariate regressie (tabel 28) valt af te leiden dat hoewel studenten geloven 

in klimaatverandering en ze voorstander zijn van een groenere mobiliteit ze in de toekomst 

toch met een bedrijfswagen naar hun werk willen rijden. Daarom kan besloten worden dat 

‘Hypothese 7’ is bevestigd, hoewel de studenten gelijkaardig als bij ‘Hypothese 4’ lijken te 

stellen dat: “Niemand mag een bedrijfswagen krijgen, behalve ik”. 
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5.8 Attitudes ten opzichte van vervoerskeuzes 

 

5.8.1 Auto 

 

De grootste voordelen van de auto zijn de vrijheid, comfort en flexibiliteit die hij biedt. Bij 

mensen die zich distantiëren van autogebruik wordt het toch enerzijds als een gemakkelijk 

verplaatsingsmiddel beschouwd maar ze vinden het anderzijds duur en slecht voor de 

volksgezondheid. Een opvallend verschil met ter Berg en Schothorst (2012) en Jorritsma en 

Berverling (2014) is dat amper 10,6 procent stelt dat de auto goed is voor hun imago. Een 

mogelijke verklaring is dat de respondenten hooggeschoold zijn en dat in hun leefomgeving 

auto’s en status niet noodzakelijk aan elkaar gelinkt zijn. Bij Jorritsma en Berverling (2014) 

bleek dat laaggeschoolden meer belang hechten aan het imago van een auto dan 

hooggeschoolden. 

 

5.8.2 Trein 

 

Treinen hebben een milieuvriendelijk imago en als voordeel dat tijdens het reizen andere 

activiteiten kunnen plaatsvinden. Het grootste nadeel is het gebrek aan privacy gevolgd door 

het beperkte imago, de flexibiliteit, de stiptheid en onafhankelijkheid. De nadelen van de trein 

zijn niet aanwezig bij de auto. Indien men de trein populairder wil maken zal men, zoals 

Bauwens et al. (2012) al stelden, de wachttijden korter moeten maken en de stiptheid 

verhogen. In dit onderzoek bleek dat de respondenten met een aversie voor autogebruik meer 

geneigd waren de trein als vervoersmiddel te zien dat vrijheid biedt. Hetzelfde geldt voor 

mannen, respondenten met een studentenkamer en degenen die een abonnement bezitten. 

 

5.8.3 Bus/Tram 

 

De bus en de tram worden in het algemeen weinig positief beoordeeld. Enkel positieve 

kenmerken als milieuvriendelijk, relatief goedkoop, sociaal en je kan er andere activiteiten 

uitoefenen kwamen naar voor. Deze vorm van openbaar vervoer wordt als heel nadelig gezien  

en de resultaten bevestigen de bevindingen van ter Berg en Schothorst (2012) en Jorritsma en 

Berverling (2014).  
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5.8.4 Fiets 

 

De fiets vindt bijna elke respondent (> 90%) milieuvriendelijk en gezond. Ter Berg en 

Schothorst (2012) kwamen tot gelijkaardige resultaten. De fiets scoort eveneens goed op 

ontspannend, goedkoop, onafhankelijk en flexibel. Het biedt echter geen privacy en je kan 

geen activiteiten uitvoeren buiten fietsen. Uit de multivariate regressie bleek dat studenten die 

graag fietsen dit meestal niet uit milieubewuste redenen doen (zie tabel 31). Opvallend is dat 

abonnementhouders van het openbaar vervoer negatief ingesteld zijn ten opzichte van fietsen. 

Mannelijke respondenten vinden fietsen gezonder dan vrouwen en studenten die over een auto 

beschikken vinden evenmin dat fietsen gezond is. De respondenten die milieuvakken gehad 

hebben in het hoger onderwijs geven significant (95% significantieniveau) meer aan dat ze 

fietsen gezond vinden. 

 

5.8.5 Te voet 

 

Zich te voet verplaatsen is, met uitzondering van de factor tijd besparen, volgens de 

respondenten vergelijkbaar met fietsen. Klimaatbewustzijn zet volgens de multivariate 

regressieanalyse niet aan tot meer wandelen. Net als bij fietsgebruik zijn studenten die 

klimaatgerelateerde vakken gehad hebben positiever over wandelen. Bij ‘te voet praktisch’ is 

de regressiecoëfficiënt zelfs 0,50 (zie tabel 32) voor de onafhankelijke variabele 

‘Klimaatvakken’. Studenten die een auto bezitten, gaan zich te voet verplaatsen niet als 

praktisch zien. 

 

5.8.6 Bromfiets/Motor 

 

Aangezien slechts 0,5 procent van de respondenten een bromfiets gebruikt en niemand een 

motor heeft wordt het in dit onderzoek niet als een significant vervoersmiddel beschouwd. 

Ongeveer de helft van de respondenten geven aan dat ze het een onafhankelijk, tijdbesparend 

en flexibel vervoersmiddel vinden maar op de andere variabelen scoort het minder goed. 

Niemand van de respondenten vindt rijden met de bromfiets/motor milieuvriendelijk en 

slechts één persoon vindt het veilig. Net zoals de literatuur van (Haworth, 2010) aantoonde, is 

de onveiligheid van dit vervoersmiddel een groot nadeel. 
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5.8.7 Hypothese 8 

 

Bovenstaande resultaten bevestigen grotendeels ‘Hypothese 8’, al wordt door de studenten de 

trein niet zo negatief gepercipieerd als de bus/tram. Daarnaast zijn bromfietsen en motors niet 

populair bij studenten. 

 

5.9 Verplaatsen aangenaam 

 

Slechts 23,7 procent van de respondenten geeft aan dat ze niet graag onderweg zijn, maar 39,4 

procent vindt het tijdsverlies en 30,8 procent vindt het verkeer onveilig. Hoewel de 

percentages van een negatieve opinie over mobiliteit lager zijn dan de positieve, konden toch 

alleen maar factoren gevormd worden met een negatieve visie op verplaatsen (zie tabel 14). 

De hoge regressiecoëfficiënten van de klimaatbewustzijnfactoren en de hoge 

determinatiecoëfficiënten (‘Anti-verplaatsen’ = 0,99; ‘Onveiligheidsgevoel’ = 0,97) voor het 

model tonen aan dat studenten die negatieve opinie hebben over mobiliteit eveneens 

klimaatbewust zijn. Men kan besluiten dat indien iemand zich niet graag verplaatst hij/zij 

aangeeft dat de mobiliteit moet veranderen en het liefst op een milieuvriendelijke manier. 

Hiervoor vond men geen verklaring in de literatuur en verder onderzoek is nodig.  

 

‘Hypothese 9’ kan met dit resultaat niet bevestigd of verworpen worden. Men kan uit de 

resultaten van de enquête niet afleiden of de studenten zich minder graag of minder veel 

verplaatsen dan in het verleden. Toch is relatie tussen anti-verplaatsen en klimaatbewustzijn 

heel interessant. 

 

5.10 Toekomstig verplaatsingsgedrag 

 

57,5 procent van de respondenten zou het jaar na afstuderen in principe een auto bezitten. 

63,6 procent prefereert om op minder dan 10 km van hun werkplaats te wonen en 61,1 

procent geeft aan het openbaar vervoer te gebruiken als hun werkgever een abonnement 

voorziet. Carpoolen (81,3%) is volgens hen nog een betere optie maar 49,5 procent is 

voorstander van het verkrijgen van een bedrijfswagen waardoor ze de andere vervoerskeuzes 

minder gaan gebruiken. Dit wordt bevestigd door het feit dat momenteel 71,7 procent van de 

respondenten aangeeft te veel tijd te verliezen met het openbaar vervoer en slechts 22,7 

procent van de huidige abonnementhouders van het openbaar vervoer willen volgend jaar hun 
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abonnement behouden. Hierbij moet nog rekening gehouden worden met het feit dat een deel 

van de respondenten geen laatstejaarsstudenten zijn zodat deze waarde bij de toekomstige 

werknemers lager kan zijn. Fietsen naar het werk is populair tot aan een bepaalde afstand en 

slechts 4 procent wil nooit naar het werk fietsen. 

 

De respondenten die aangeven volgend jaar met het openbaar naar het werk te pendelen zijn 

voor het overgrote deel klimaatbewust (zie tabel 28 multivariate regressieanalyse). De 

mannelijke respondenten zijn in vergelijking met vrouwen significant meer bereid 

(regressiecoëfficiënt = 0,318 en significantieniveau 99%) om met het openbaar vervoer naar 

hun werk te gaan. Opvallend is dat studenten die momenteel een abonnement op het openbaar 

vervoer bezitten volgend jaar significant (regressiecoëfficiënt = -0,264 en significantieniveau 

99%) minder bereid zijn om met het openbaar vervoer te pendelen. Een groot deel van de 

respondenten verkiezen een bedrijfswagen en de impact van de auto in de klimaatverandering  

is volgens hen minimaal. Carpoolen wordt door de klimaatbewuste studenten als een optie 

gezien. 

 

‘Hypothese 10’ kan men met bovenstaande resultaten bevestigen, de meeste studenten zouden 

als ze een job hebben met de auto willen pendelen. Voor kleinere afstanden is de fiets nog een 

goede concurrent maar het openbaar vervoer zal zoveel mogelijk worden gemeden. 
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6. CONCLUSIE 

 

De laatstejaarsstudenten hoger onderwijs in Vlaanderen zijn op de hoogte van de 

klimaatverandering maar volgens één groep studenten is de impact van hun autogebruik 

minimaal en een andere grote groep geeft aan klimaatbewuste attitudes te hebben maar dit 

vertaalt zich niet in de praktijk. Slechts een klein deel van de studenten zet hun 

klimaatbewuste attitudes om in klimaatbewust verplaatsingsgedrag. Opvallend is dat diegenen 

met een negatieve visie over mobiliteit tot deze laatste groep behoren en dat mannelijke 

studenten bewuster zijn van de schade die autogebruik toebrengt aan het klimaat. Deze 

conclusie gebaseerd op de in deze masterproef gebruikte data zou in een verder en meer 

uitgebreid onderzoek geverifieerd moeten kunnen worden. Het huidige verplaatsingsgedrag 

van de studenten is eerder afhankelijk van de sociaaleconomische omstandigheden, waarbij 

het bezitten van of het beschikken over een auto cruciaal is. Aanpassingen van de overheid 

om autogebruik in te perken, zoals het verhogen van de brandstofprijzen of het invoeren van 

rekeningrijden, vinden veel studenten geen goed idee. Ze zijn daarentegen wel voorstander 

van hogere belastingen op zwaar vervuilende wagens, het gebruiksvriendelijker maken van 

elektrische wagens en carpoolen. De auto blijft een symbool van vrijheid, onafhankelijkheid 

en comfort. Men kan hier uit besluiten dat studenten niet willen dat de frequentie van hun 

autogebruik wordt aangepast om de klimaatverandering te bestrijden, maar wel willen dat 

auto’s ‘properder’ worden gemaakt. Overstappen naar andere alternatieven zoals het openbaar 

vervoer is minder populair want het wordt in het algemeen, maar vooral door de huidige 

gebruikers, heel negatief gepercipieerd. Om de ‘generatie Y’ naar het openbaar vervoer te 

laten overstappen zal men de dienstverlening intensief moeten verbeteren. De fiets nemen 

voor kortere afstanden wordt door de meesten als een goed alternatief beschouwd. Voor alle 

alternatieven blijkt echter dat de bereidheid om ze te gebruiken daalt als er een auto ter 

beschikking is. Dit is vooral zichtbaar buiten de steden waar de dienstverlening van de 

alternatieven beperkt is. Bedrijfswagens staan lijnrecht tegenover een groenere mobiliteit. Het 

schakelt het gebruik van alternatieven uit en zet jongvolwassenen aan de frequentie van 

autogebruik te verhogen. Als eindconclusie kan gesteld worden dat de jongere generatie niet 

milieuvriendelijk is in hun verplaatsingsgedrag en dat overheden niet mogen verwachten dat 

klimaatbewustzijn alleen zal aanzetten tot een gedragsverandering. Indien de overheden 

willen dat mobiliteit minder schadelijke gassen uitstoot, zal ze moeten zorgen voor 

milieuvriendelijke alternatieven die kunnen concurreren met de huidige auto. 
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In de bijlage vindt men de enquête. 

 


