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WOORD VOORAF 

 

Dit onderzoek kwam in de eerste plaats tot stand uit algemene interesse naar mobiliteitspatronen in 

Europa. Als masterstudent in de sociaaleconomische geografie aan de UGent werd al snel duidelijk dat 

vooral mobiliteit en stadsontwikkeling mijn interesse konden prikkelen. Ter samensmelting van deze 

onderzoekdomeinen kwam ik uit op peak car: het stagnerende of dalende gebruik van de auto, dat 

tevens vooral van toepassing bleek in urbane gebieden. De keuze van het onderwerp voor deze 

masterthesis was dan ook geen moeilijke opgave.  

 

De uitvoering van het eigenlijke onderzoek bleek daarentegen niet zo eenvoudig, en werd een traject 

met vallen en opstaan. Het succes van dit onderzoek heb ik dan ook grotendeels te danken aan de tijd, 

steun en ervaring van anderen. In de eerste plaats wens ik mijn promotor Jonas De Vos en copromotor 

Veronique Van Acker te bedanken voor de deskundige en zinvolle begeleiding doorheen heel dit 

onderzoek. Als nieuwkomer in de onderzoekswereld bleken zowel de opstelling als uitvoering van een 

zelfstandig onderzoek helemaal niet zo eenvoudig. Ook de bijhorende statistiek was aan grondige 

heropfrissing toe, en heeft meermaals geleid tot de nodige frustraties.   

 

Daarnaast wens ik ook mijn ouders, vrienden en familie te bedanken voor de uitgebreide hulp in de 

verzameling van de data in de tropische temperaturen van de afgelopen maanden. De aard van de 

gebruikte onderzoeksmethode liet echter niet toe om dit op zelfstandige basis voor elkaar te krijgen. Tot 

slot verdient vooral mijn vriend Cedric een bijzondere vermelding in dit dankwoord. Naast de algemene 

morele steun stond hij immers dag na dag aan mijn zijde in iedere stap van dit onderzoekstraject. Ik kan 

dan ook met zekerheid zeggen dat dit onderzoek niet het gehoopte resultaat had gekend zonder hem. 

De afronding van dit onderzoek betekent voor mij niet alleen de bekroning van mijn studietijd, maar ook 

het einde van een tijdperk. Ik heb er ontzettend veel uit bijgeleerd, en hoop dit dan ook mee te dragen 

in het verdere verloop van mijn carrière.  
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POPULARISERENDE TEKST 
 

“Niet autoloos, maar autolater”. Dit vormt een van de vaakst terugkerende citaties in de recente literatuur 

rond mobiliteitspatronen in het Globale Noorden. Hoewel vrij algemeen geformuleerd slaat deze trend 

voornamelijk op de verplaatsingspatronen van de huidige jongvolwassenen, ook wel generatie Y 

genoemd. Deze generatie lijkt zich momenteel immers minder met de auto te verplaatsen dan generatie 

X, de babyboomers en de vooroorlogse generatie toen die dezelfde leeftijd hadden. Dit fenomeen doet 

vermoeden dat het generatie Y is die heeft gezorgd voor een algemene daling in de cijfers rond 

autogebruik in het Globale Noorden. Vanuit de literatuur werd deze trend omgedoopt tot peak car, wat 

letterlijk betekent dat de piek in autogebruik reeds bereikt zou zijn. De achterliggende redenen van dit 

fenomeen blijven echter onzeker. Dit onderzoek tracht dan ook te achterhalen of deze trend mogelijk te 

maken heeft met veranderende attitudes als verklarende variabelen voor het verplaatsingsgedrag.  
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ABSTRACT 
 

NL -  In dit onderzoek werd getracht om de onderliggende verklarende variabelen van het huidige peak 

car fenomeen te identificeren. Meer specifiek werd hier dieper ingegaan op de invloed van attitudes op 

verplaatsingsgedrag. Gezien er vanuit de bestaande literatuur echter gesuggereerd wordt dat vooral de 

jongvolwassenen verantwoordelijk zijn voor de algemene daling in autogebruik, werd ook aan deze 

generatie het meeste aandacht geschonken. Eerst en vooral werd op zoek gegaan naar algemene 

verschillen in verplaatsingsgedrag tussen generaties. Hieruit bleek dat generatie Y momenteel minder 

gebruik maakt van de auto. In een poging tot nabootsing van een onderzoek op langere termijn, werden 

vervolgens vergelijkingen gemaakt tussen het huidig verplaatsingsgedrag van generatie Y en het 

vroeger verplaatsingsgedrag van generatie X, de babyboomers en de vooroorlogse generatie. Hieruit 

bleek dat de huidige jongvolwassenen zich op een significant andere manier verplaatsen dan de 

vroegere jongvolwassenen. Dit doet vermoeden dat het daadwerkelijk de huidige jongvolwassenen zijn 

die verantwoordelijk zijn voor peak car. Of dit fenomeen ook in de toekomst zal blijven bestaan is echter 

onduidelijk. Verdere analyse toonde echter dat jongvolwassenen hun verplaatsingsgedrag zullen 

wijzigen in de toekomst, wat de toekomst van peak car bijgevolg vrij onzeker maakt. Ter reductie van 

deze onzekerheid werd op zoek gegaan naar mogelijke verklaringen door attitudes voor het 

verplaatsingsgedrag van de jongvolwassenen. Hieruit bleken echter vooral socio-demografische 

variabelen een significante invloed uit te oefenen op dit verplaatsingsgedrag en het gebruik van de auto. 

Dit doet vermoeden dat het autogebruik van generatie Y opnieuw zal stijgen bij de transitie naar een 

volwassen levensstijl. Aangezien dit mogelijk een einde maakt aan peak car, zou dit de vraag 

verschuiven naar het verplaatsingsgedrag van de toekomstige jongvolwassenen: generatie Z. 

 

ENG - This research attempted to identify the underlying explanatory variables for the current peak car 

phenomenon. More specifically, the influence of attitudes on travel behavior was examined. However, 

recent literature suggests that especially young adults are responsible for the general decline in car use. 

Therefore, the most attention was paid to generation Y. First and foremost, a search for general 

differences in travel behavior between generations was conducted. This showed that generation Y 

currently makes less use of the car. In an attempt to imitate a longer-term study, comparisons were 

made between the current travel behavior of generation Y and the earlier travel behavior of generation 

X, the babyboom generation and the pre-war generation. This showed that the current young adults are 

travelling in a significantly different way than the earlier young adults. This suggests that it is indeed the 

current young adults who are responsible for peak car. Whether this phenomenon will continue in the 

future is unclear. Further analysis showed, however, that young adults will probably change their travel 

behavior in the future, which makes the future of peak car rather insecure. To reduce this uncertainty, 

we searched for possible explanations by attitudes for travel behavior. This showed that especially 

socio-demographic variables have a significant influence on travel behavior and the use of a car, and 

therefore suggests that the car use of generation Y will rise again when they transition to a more adult 

lifestyle. Since this possibly puts an end to the peak car phenomenon, it would shift the question to the 

travel behavior of the future young adults: generation Z. 
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1. INLEIDING  

 

De invloed van mobiliteit op onze samenleving valt niet langer te ontkennen. Vooral het gebruik van de 

auto blijkt een veelbesproken en onderzocht onderwerp, daar het serieuze globale en lokale problemen 

met zich meebrengt. Deze hebben vooral betrekking op de algemene gezondheid en het milieu, met als 

belangrijkste oorzaken de uitstoot van broeikas- en andere luchtverontreinigende gassen alsook het 

veroorzaken van lawaai en ongevallen. Een belangrijke en tevens positieve trend in het debat rond 

mobiliteit is de afname van het autogebruik, en dan vooral door jongvolwassenen. Dit fenomeen, dat 

waarschijnlijk al sinds de jaren ’90 aan de gang is, staat bekend als peak car en verwijst letterlijk naar 

de piek in het autogebruik die reeds bereikt zou zijn. Gezien haar economisch evenals sociaal belang, 

genoot deze stagnatie of zelfs daling van het autogebruik het laatste decennium grote aandacht in de 

literatuur.  

 

Ondanks haar oorsprong reeds in de jaren ’90, bleef uitgebreid onderzoek jarenlang uit. Men geloofde 

in een hernieuwde stijging van het autogebruik eens de economie opnieuw zou aanwakkeren. De 

wetenschappelijke erkenning van een mogelijk blijvende dalende trend dateert dan ook van slechts 

enkele jaren terug. Toch blijft het onduidelijk hoe wijdverspreid dit fenomeen nu daadwerkelijk is. 

Bestaand onderzoek focust zich steeds op dezelfde geïndustrialiseerde landen, waarvan reeds 

aangetoond werd dat er sprake is van peak car. Zo werd er voor België, en meer specifiek het Vlaams 

Gewest, nog niet veel uitgebreid onderzoek naar verricht. Daar mobiliteit gereguleerd wordt op Vlaams 

niveau lijkt dit nochtans een interessant onderzoeksterrein. Bovendien roepen statistieken omtrent 

mobiliteit in heel België dit peak car vermoeden op, met een afname van het aantal afgelegde kilometers 

per ingeschreven voertuig (Statistics Belgium, 2014). Hier moet echter wel bij vermeld worden dat het 

totaal aantal afgelegde kilometers met de auto voorlopig geen dalende trend vertoont. Terwijl er dus 

waarschijnlijk meer Belgen een auto bezitten, wordt er gewoon minder met gereden dan vroeger 

(Boussauw & Vanoutrive, 2014).  

 

Het zijn vooral de oorzaken van deze dalende trend die momenteel veel vragen oproepen, daar ze de 

sleutel bieden tot een correct mobiliteitsbeleid. Recente literatuur suggereert vooral het potentiële 

belang van veranderende levensgebeurtenissen en attitudes ten opzichte van mobiliteit als mogelijke 

verklaring voor het peak car fenomeen. Het huidige beleid tracht echter veelal in te spelen op het 

algemene verplaatsingsgedrag via technologische en infrastructurele ingrepen. Invloeden van 

mobiliteitsattitudes worden derhalve op de achtergrond gehouden. Net hier lijkt men de bal mis te slaan, 

daar deze - al dan niet tijdelijke - attitudes van cruciaal belang kunnen zijn bij het opstellen van correcte 

planningen of voorspellingsmodellen. Waar deze modellen momenteel louter op economische aspecten 

gebaseerd zijn, zou de integratie van deze attitudes kunnen resulteren in een nieuwe en mogelijk betere 

kijk op de huidige problematiek. Desalniettemin lijkt uitgebreid onderzoek naar dit topic tot op heden uit 

te blijven. Deze masterthesis tracht dan ook duidelijkheid te scheppen omtrent de invloed van attitudes 

van verschillende generaties tegenover mobiliteit als mogelijke verklaring voor de dalende autotrend, 

specifiek binnen de stad Gent.  
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Gezien mobiliteitsbeleid doorgaans toekomstgericht is, wordt er vaak gefocust op het 

verplaatsingsgedrag per generatie, met als focus de jongvolwassenen. Door zich af te vragen of hun 

huidige mobiliteitstrend hetzelfde zal blijven in volgende levensfases kan de toekomstige vraag naar 

transport correct gemodelleerd worden, waarna een combinatie gemaakt kan worden met gepaste 

beleidsmaatregelen. Belangrijk binnen deze kwestie is het verschil tussen de zogenaamde cohort, age 

en period effecten. Cohort effecten zijn gerelateerd aan een specifieke generatie. Indien iedere 

generatie een bepaald verplaatsingsgedrag vertoont, en dat ook zo zal blijven naarmate ze ouder 

worden, spreekt men van belangrijke cohort effecten. Indien het verplaatsingsgedrag toch wijzigt 

naarmate men ouder wordt, spreekt men van age effecten. Daarnaast spreekt men ook over period 

effecten, die gerelateerd zijn aan een specifieke context en tijdsperiode. Deze effecten gelden bijgevolg 

voor iedere generatie op dezelfde manier. De bewustwording  van het klimaat, waardoor men mogelijk 

minder met de auto rijdt, zou op die manier een identieke invloed uitoefenen op iedere generatie.  

 

De belangrijkste vraag binnen deze masterthesis is de verklaring voor het afnemende autogebruik, met 

als hoofdrolspelers de jongvolwassenen. Bestaand onderzoek raakte het tot op heden niet eens over 

de invloed die attitudes al dan niet zouden hebben op mobiliteitskeuzes, en dan vooral die van 

jongvolwassenen. Er bestaat nog sterke twijfel of de millennials daadwerkelijk een andere houding 

aannemen tegenover mobiliteit dan oudere generaties, en welke invloed die houding heeft op hun 

mobiliteitsgedrag. De meeste hypotheses neigen richting een veranderende en tevens groenere attitude 

van de jongvolwassenen evenals de duurzame mobiliteitskeuzes die daarop gemaakt worden, als 

verklaring voor hun lager autogebruik. Mogelijk is hier een sterk period effect aanwezig, daar de 

alomtegenwoordige bewustwording van het milieu waarschijnlijk ook geldt voor oudere generaties. 

Bovendien lijkt de auto ook haar statussymbool kwijtgeraakt te zijn, waardoor men de auto vaker links 

zou laten liggen. Indien daadwerkelijk blijkt dat de peak car tendens vooral door de jongvolwassenen 

veroorzaakt wordt, kan men zich afvragen welke gevolgen dit voor de jongeren in kwestie meebrengt. 

Hun beperkte toegang tot de auto vormt mogelijk een belemmering voor hun verdere 

levensopportuniteiten. In welke mate dit lager autogebruik een bewuste keuze is, en welke invloed dit 

heeft op hun dagdagelijkse activiteiten, blijft een grotendeels ontbrekend onderzoeksveld.  Deze 

doelstelling wordt vaak vergeten in bestaande literatuur, en vormt een belangrijke toevoeging om het 

peak car verhaal in Gent zo volledig mogelijk weer te geven. 

 

Vooraleer dieper in te gaan op het peak car fenomeen in de stad Gent, wordt er nagegaan of er effectief 

sprake is van een stagnerende of zelfs dalende trend in autogebruik voor het Vlaams Gewest. Gezien 

statistieken voor heel België dit reeds doen vermoeden, wordt dit ook verwacht voor het Vlaams Gewest. 

Hiervoor wordt beroep gedaan op data van de Vlaamse Overheid, verzameld in verschillende versies 

van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag of kortweg OVG. Daaropvolgend wordt er achterhaald welke 

houding de respondenten momenteel aannemen tegenover mobiliteit. Het algemene doel van dit 

onderzoek uit zich dan ook in het beschrijven van de verschillen in mobiliteitsattitudes tussen 

verschillende generaties, en het onderzoeken van de invloed van deze attitudes op het 

verplaatsingsgedrag.  
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De gestelde doelstellingen vertalen zich vervolgens in verschillende onderzoeksvragen. Er wordt 

gekozen voor een comparatief onderzoeksdesign, waarbij de focus ligt op het in kaart brengen van 

variaties in verplaatsingsgedrag tussen verschillende generaties. Dit vertaalt zich in twee hoofdvragen: 

Is er sprake van peak car binnen het Vlaams Gewest? En in welke mate wordt dit in de stad Gent 

verklaard door mobiliteitsattitudes? Om dieper in te gaan op de oorzaken en gevolgen van het al dan 

niet voorkomende peak car fenomeen, wordt het onderzoek opgesplitst volgens verschillende 

deelvragen. Zijn er verschillen in verplaatsingsgedrag tussen generaties? Op welke manier is het 

verplaatsingsgedrag van jongvolwassenen in het algemeen veranderd? Is er sprake van sterke cohort 

of age effecten? Zijn de millennials klimaat bewuster dan de oudere generaties?  Is er sprake van een 

sterk period effect? Met andere woorden speelt de tijdsperiode waarbinnen de respondenten zich 

bevinden een belangrijke rol?  Zijn er verschillen in auto- en rijbewijsbezit tussen de generaties? Zijn er 

verschillen in attitudes tussen generaties? Hoe sterk is de associatie tussen attitudes en 

verplaatsingsgedrag?  Wat zijn de persoonlijke gevolgen van het peak car fenomeen voor de 

jongvolwassenen? Zijn ze bewust minder gaan rijden of niet? En heeft dit gevolgen voor 

hun levensopportuniteiten of werkmogelijkheden?  

 

Deze vragen geven aanleiding tot de formulering van verschillende hypothesen: 

 H1: Generatie Y rijdt minder vaak met de auto als bestuurder dan generatie X, de babyboomers en 

de vooroorlogse generatie. 

 H2: Generatie Y rijdt minder vaak met de auto als bestuurder dan generatie X, de babyboomers en 

de vooroorlogse generatie toen die dezelfde leeftijd hadden. 

 H3: Het verplaatsingsgedrag van generatie Y zal niet veranderen in de toekomst.  

 H4: Generatie Y is groener en minder auto-georiënteerd dan generatie X, de babyboomers en de 

vooroorlogse generatie. 

 H5: Er bestaat een belangrijke invloed van attitudes op het verplaatsingsgedrag. 

 H6: De invloed van attitudes op het verplaatsingsgedrag is het sterkst voor generatie Y. 

 H7: Generatie Y voelt zich beperkt in haar mogelijkheden door haar lagere autogebruik. 

 

De rapportering van dit onderzoek wordt opgedeeld in verschillende delen. Er wordt gestart met een 

algemeen overzicht van de bestaande literatuur omtrent het onderzochte peak car fenomeen. Op die 

manier wordt het probleem op een meer heldere en onderbouwde manier voorgesteld. Uit dit secundair 

onderzoek blijkt meteen ook de stroeve evolutie en tevens moeilijke erkenning van de dalende autotrend 

in de wetenschappelijke literatuur. Genoeg stof tot nadenken, die dan ook heeft geleid tot de definitieve 

keuze van de hier gestelde onderzoeksvragen. De effectieve verwerking hiervan vraagt uiteraard data. 

Zowel de dataverzameling als verwerking ervan worden vervolgens uitgebreid neergeschreven. Ook 

het gekozen studiegebied wordt voorgesteld, en eventuele beperkingen naar voor geschoven. 

Aansluitend worden de concrete analyses beschreven in een werkmethode, waarbij duidelijk wordt op 

welke manier de gestelde onderzoeksvragen beantwoord zullen worden. Tot slot volgen de effectieve 

resultaten, een kritische discussie, vergelijking met bestaand onderzoek, mogelijkheden voor 

toekomstig onderzoek, eventuele beleidsimplicaties en een samenvattende conclusie. 
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2. LITERATUUROVERZICHT 

 

2.1 Peak car  

 

De meeste toekomstvoorspellingen lijken nog steeds uit te gaan van een stijgende trend in autogebruik. 

Een groeiende economie en stijging van de welvaart zorgden sinds de jaren ’70 voor een algemeen 

groeiende vraag naar mobiliteit. Het laatste decennium lijkt deze trend echter gedateerd, en blijkt die 

stijging in autogebruik in verschillende geïndustrialiseerde landen te stagneren, of op sommige plaatsen 

zelfs te dalen (Millard-Ball & Shipper, 2011). Dit fenomeen staat bekend als peak car, wat aangeeft dat 

het gebruik van de auto zijn hoogtepunt reeds bereikt heeft ondanks de voortgaande stijging van de 

bevolking en groei van de economie (Goodwin, 2012). Deze trend wordt vooral toegeschreven aan de 

jongvolwassenen, ook wel millennials genoemd. Deze personen, geboren tussen 1981 en 2000 

(generatie Y), zouden momenteel veel minder gebruik maken van de auto in vergelijking met oudere 

generaties, zoals personen geboren tussen 1946 en 1964 (de babyboomers) en 1965 en 1980 

(generatie X).  

 

Gezien de eerder recente aard van het fenomeen dateert het meeste onderzoek uit de voorbije jaren. 

Toch slaagden verschillende onderzoekers erin om de stagnerende of zelfs dalende vraag naar 

autogebruik te voorspellen alvorens het fenomeen zich daadwerkelijk voordeed. Het idee rond de 

mogelijke verzadiging van het autogebruik ontstond als eerste in de Verenigd Koninkrijk rond de jaren 

’50 en ’60 (Goodwin & Van Dender, 2013). Men geloofde dat de inkomens en autokost een grote invloed 

zouden uitoefenen op het bezit en gebruik van de auto. Belangrijk onderzoek gebeurde door Tulpule 

(1973), die een lange-termijn studie uitvoerde tussen 1973 en 2010. Op die manier werden de 

voorspelde uitkomsten uit 1973 omtrent autogebruik naast de werkelijk geobserveerde uitkomsten in 

2010 gelegd, waarna de validiteit van de voorspellingen in vraag gesteld kon worden. Hieruit bleek 

echter dat de gemaakte voorspellingen vrij accuraat waren, en men daadwerkelijk richting een periode 

van verzadiging in autogebruik neigde. Desalniettemin kreeg dit onderwerp nadien niet de aandacht dat 

het verdiende (Goodwin & Van Dender, 2013).  

 

Begin 21e eeuw kwam de peak car theorie echter opnieuw in de belangstelling. Zowel Schafer & Victor 

(2000) als Metz (2010) deelden een gezamenlijke visie over de totale tijd die men besteed aan transport 

als stabiel gegeven. Dit principe staat ook bekend als de wet van Behoud van REistijd en 

VERplaatsingen of de BREVER-wet. Toenemende welvaart zou op die manier leiden tot de overstap 

op snellere transportmodi, zoals de overgang naar de auto en later ook het vliegtuig. Hierdoor zou ook 

het totaal aantal bestemmingen toenemen die binnen een bepaalde tijdsperiode bereikt kunnen worden 

(Metz, 2010). Terwijl de focus eerder lag op het voorspellen van de toenemende vraag naar luchtvaart, 

toonden de modellen ook een daling in het autogebruik aan voor de huidige periode (Schafer & Victor, 

2000). Metz (2010) bestempelde het luchtverkeer echter als irrelevant in de discussie omtrent 

dagdagelijkse verplaatsingen, en pleitte voor een algemene verzadiging van het autogebruik eerder dan 

een daling ervan. 
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Het is echter slechts de voorbije jaren dat men de dalende trend in autogebruik op verschillende 

plaatsen ook daadwerkelijk begint te erkennen. Delbosc & Currie (2013) wijzen erop dat deze trend 

reeds opgemerkt werd in Zweden en Noorwegen eind jaren ’90. Toch kreeg het onderwerp pas 

wetenschappelijk aanzien rond 2010, wanneer een gelijkaardige trend gevonden werd in Australië, 

Noord-Amerika, Japan en verschillende Europese landen. In dit kader werden sindsdien verschillende 

invloedrijke papers gepubliceerd (Goodwin & Van Dender, 2013). Het waren Millard-Ball en Schipper 

(2011) die als eersten de term peak car gebruikten in een studie rond het verplaatsingsgedrag in een 

reeks geïndustrialiseerde Westerse landen. Ze vonden voor alle landen een afname van het autogebruik 

sinds 2004. Over de oorzaken van dit fenomeen bleef men aanvankelijk echter vrij voorzichtig. Een 

studie door Gargett (2012) bewees even later net hetzelfde in een onderzoek van 25 landen, waarvan 

24 landen een verzadiging in autogebruik vertoonden. Ook Newman & Kenworthy (2011) leverden een 

opmerkelijke bijdrage aan het peak car debat. Ze voerden hun analyse uit over een langer tijdsframe en 

kwamen op die manier tot de conclusie dat het autogebruik in verschillende steden al aan het dalen is 

sinds 1960. Hieruit ontstond langzaam aan steeds meer interesse naar specifiek onderzoek naar peak 

car in urbane gebieden. Zo onderzocht en concludeerde Metz (2015) later een sterkere afname van het 

autogebruik in Londen dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Ook Bastian & Börjesson (2015) 

kwamen tot analoge resultaten voor steden in Zweden.  

 

Terwijl de focus in het meeste onderzoek vooral op de jongvolwassenen ligt, toonden Kuhnimhof et al. 

(2013) aan dat het peak car fenomeen ook voor andere generaties geldt. Ze wijzen er wel op dat het 

effect daadwerkelijk het sterkst was onder de millennials. Ook opmerkelijk in hun bevindingen is de 

toename van het gebruik van auto’s door ouderen, wat een invloed heeft uitgeoefend op de resultaten 

op nationaal niveau. Bovendien begon de daling van het autogebruik volgens Kuhnimhof et al. (2013) 

reeds in de jaren ’90 in plaats van een decennium later, waar de meeste literatuur wel haar focust legt.  

 

2.2 Verklaringen voor peak car  

 

Er lijkt algemeen nog weinig twijfel te bestaan over het feit dat jongvolwassenen minder met de auto 

rijden. Over de oorzaken ervan heerst er daarentegen nog veel onduidelijkheid. Ook het toekomstige 

gedrag van de huidige millennials en dat van de nieuwe opkomende generatie blijft een groot vraagteken 

(Goodwin & Van Dender, 2013). De meeste recente studies focussen zich dan ook op het verklaren en 

begrijpen van het afnemende autogebruik onder jongvolwassenen, waarop een reeks mogelijke 

hypotheses zich opdrongen. Van Wee (2015) classificeert deze verklaringen in situationele 

veranderingen enerzijds en attitudinale veranderingen anderzijds.  

 

2.2.1 Situationele veranderingen  

 

Als oorzaak van het dalende autogebruik wordt veelal de economische crisis van 2008 naar voor 

geschoven, wat dit fenomeen slechts tijdelijk van aard zou maken. Naarmate de economie opnieuw 

aansterkt, zou zich dit volgens veel beleidsmakers opnieuw vertalen in de toename van het autogebruik. 
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Deze hypothese is echter niet helemaal accuraat, gezien de stagnatie van het autogebruik zich reeds 

voltrok lang voor er sprake was van een economische crisis, meer bepaald vanaf het jaar 2004. De link 

met het BBP per capita en de brandstofprijs is wel degelijk aanwezig, maar verklaart lang niet het hele 

peak car verhaal. Het verplaatsingsgedrag wordt aldus ook sterk beïnvloed door een reeks andere 

factoren. Deze conclusie werd reeds gemaakt door Millard-Ball & Schipper (2011), en werd sindsdien 

in verschillende publicaties nog eens bevestigd (Goodwin, 2012; Metz, 2013; Neiva & Gifford, 2013; 

Bastian & Börjesson, 2015; Van Wee, 2015). Toch lijkt niet iedereen hiervan overtuigd, waaronder 

Blumenberg et al. (2012) die van mening zijn dat economische factoren sterk overheersen in de 

verklaring van het dalend autogebruik. Ook Bastian et al. (2016) bewezen het belang van BBP per capita 

en de brandstofprijs als verklarende factoren voor de dalende trend in autogebruik in verschillende 

geïndustrialiseerde landen, maar wel zonder het bestaan van alternatieve verklaringen uit te sluiten.  

 

Bovendien is de algemene kost om een auto te bezitten de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Zowel 

de kost van de auto, de verzekering als de brandstof klommen recent sterk de hoogte in, wat in 

combinatie met de stijgende jongerenwerkloosheid (Van Wee, 2015) een groot deel van de 

jongvolwassenen weerhield om een auto aan te schaffen. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken 

ook een daling van het rijbewijsbezit onder jongvolwassenen (Delbosc & Currie, 2013; Kuhnimhof et al., 

2012), wat volgens hun conclusies ook in latere levensstadia zou leiden tot een lager autogebruik. Dit 

hangt bovendien samen met veranderende levenswijzen en het uitstellen van de transitie van studeren 

naar werken en alleen wonen. Een andere belangrijke verklarende factor is de toenemende populariteit 

van de stad, waarbinnen de auto steeds vaker gemeden wordt (Goodwin, 2012; Van Wee, 2015). 

Gezien er in de stad voldoende alternatieven voor de auto voorhanden zijn, wordt er vaker gebruik 

gemaakt van het openbaar vervoer of de fiets. De urbane omgeving biedt op die manier de mogelijkheid 

tot een autoloze levensstijl (Raimond & Milthorpe, 2010). Dit hangt bovendien samen met de afname in 

rijbewijsbezit onder jongvolwassenen wereldwijd (Metz, 2012; Stokes, 2013).  

 

Ook technologie heeft recent bijgedragen tot de dalende trend in autogebruik. Vooral jongvolwassenen 

lieten zich hier de laatste jaren sterk door beïnvloeden (Metz, 2013). Van Wee (2015) schrijft een 

aanzienlijk deel van het afgenomen autogebruik toe aan de overgang naar een ICT-gebaseerde 

leefwereld. Er is een tijdperk gestart waarin vooral autotransport omgeruild wordt voor digitale 

activiteiten zoals e-shoppen, e-leren, e-werken en vooral e-communicatie. Toch dient hier opgemerkt te 

worden dat niet alle verplaatsingen een digitaal alternatief kennen. Onderzoek door Delbosc & Currie 

(2012) suggereert dat e-communicatie daadwerkelijk een aanvulling kan bieden op het face-to-face 

contact, maar het nooit volledig zal vervangen. Onderzoek uit Nederland bewees bovendien dat 

frequente e-communicatie het face-to-face contact net bewerkstelligt en aanmoedigt, in plaats van het 

te vervangen (Van den Berg et al., 2009). Daarnaast kan ICT de dagdagelijkse verplaatsingen ook 

vergemakkelijken, door het plannen van toekomstige routes en het uitbouwen van een sociaal netwerk 

(Metz, 2013). In dat opzicht worden verplaatsingen net in de hand gewerkt door technologie, wat de 

verklaringskracht van deze hypothese enigszins in vraag stelt.  
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De invloed van levensgebeurtenissen krijgt in recent onderzoek steeds meer aandacht. Hieronder 

verstaat men gebeurtenissen die aanzetten tot het kopen van een auto, waaronder de transitie naar een 

volwassen levensstijl. Generatie Y blijkt immers steeds langer bij de ouders te wonen, later te trouwen 

en later kinderen te krijgen. Uitgebreid onderzoek rond dit topic werd uitgevoerd door Delbosc & Currie 

(2013) in Australië, die verschillende trends opmerkten: jongvolwassenen werken minder vaak full-time, 

studeren vaker verder na het middelbaar, wonen vaak nog bij hun ouders en stellen bijgevolg trouwen 

en kinderen krijgen langer uit. Als gevolg wordt het behalen van een rijbewijs alsmaar verder uitgesteld. 

Hiermee hameren Delbosc & Currie (2013) ook op het belang van het culturele aspect van peak car. 

Die uitgestelde transitie naar een ‘volwassen levensstijl’ werd tevens onderzocht door Furstenberg 

(2010), Pendall (2012) en McDonald (2015) voor de Verenigde Staten, en resulteerde ook volgens hen 

in een kleinere vraag naar transport. Een vaak terugkerende quote in bestaande literatuur luidt dan ook 

als volgt: “niet autoloos, maar auto-later” (Jorritsma & Berveling, 2014).  

 

2.2.2 Attitudinale veranderingen 

 

Verklaringen voor het veranderende verplaatsingsgedrag kunnen ook gevonden worden in 

veranderende attituden. Mogelijk hebben jongvolwassenen een andere houding ten opzichte van de 

auto, wat de aantrekkelijkheid van de auto als vervoersmiddel sterk heeft gereduceerd (Delbosc & 

Currie, 2013). Het zijn net deze attitudes die meestal genegeerd worden in conventionele 

transportmodellen, en op die manier tot foute voorspellingen leiden (Van Wee, 2015). Sommige 

onderzoekers suggereren dat jongeren het milieu hoger in het vaandel dragen, en daarom het bezit van 

een auto uitstellen of zelfs vermijden (Forward et al., 2010). Toch bestaat er hieromtrent heel wat twijfel 

en tegenstrijdig onderzoek, wat deze hypothese sterk in vraag stelt. Onderzoek in het Verenigd 

Koninkrijk toonde aan dat de jongvolwassenen net de generatie waren die het minst met het milieu bezig 

zijn (Department for Environmental Food and Rural Affairs, 2002). Ook in Australië werd er rond dit topic 

onderzoek gedaan, waaruit bleek dat de impact van een groene attitude op het verplaatsingsgedrag 

eerder beperkt is (Delbosc & Currie, 2012). Bovendien moet hier opgemerkt worden dat resultaten uit 

dergelijk attitude-gerelateerd onderzoek steeds in perspectief gezien moeten worden. Veel studies 

richten zich enkel op de jongvolwassenen, en maken geen vergelijking met oudere generaties. Op die 

manier is het niet mogelijk om te stellen dat jongvolwassenen ‘groener’ zijn, en wordt het bijgevolg 

moeilijk om dit als oorzaak van het dalende autogebruik te bestempelen. Wanneer oudere generaties 

toch in het onderzoek geïmplementeerd worden, wordt er vaak geen aandacht geschonken naar hun 

attitudes op jongere leeftijd. Niet onlogisch, gezien de moeilijkheid om hier een antwoord op de 

formuleren.  

 

Wat volgens verschillende onderzoekers wel een significante invloed uitoefent op het autogebruik bij 

jongvolwassenen is de veranderende status van de auto (Van Wee, 2015). De auto wordt steeds minder 

gezien als een indicator van een bepaalde levensstijl, en meer als gebruiksvoorwerp voor transport 

(Neiva & Gifford, 2013). Dit impliceert dat ze er pas op latere leeftijd aan beginnen en er in het algemeen 

minder geld aan uitgeven. De auto staat op die manier niet langer symbool voor vrijheid en 
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onafhankelijkheid. Onderzoek uit Australië suggereerde dat de auto eerder een symbool is geworden 

voor verantwoordelijkheid en volwassenheid (Delbosc & Currie, 2012). Het statussymbool dat ooit aan 

de auto toebehoorde, lijkt vandaag doorgeschoven te zijn naar technologie en e-communicatie, 

waaronder de smartphones die directe toegang bieden tot informatie, familie en vrienden (Thompson & 

Weissmann, 2012; Lyons, 2015). Technologie is op die manier de vraag naar transport sterk aan het 

hervormen. Gezien de millennials de digitale generatie zijn, ondervinden zij er ook de grootste invloed 

van (Lyons, 2015; Van Wee, 2015). Toch dient hierbij opgemerkt te worden dat, ondanks de dalende 

trend, de auto nog steeds een zekere bron van status blijft voor jongeren.  

 

Tenslotte heeft ook de opkomst van de deeleconomie volgens sommigen een invloed gehad op het 

verplaatsingsgedrag en autogebruik van jongvolwassenen. Zo merkten Curry & Hughes (2012) een 

veranderde houding op ten opzichte van autobezit, met de opkomst van het autodelen. Die bereidheid 

tot delen is volgens Bontekoning (2012b) een typische karakteristiek van de huidige jongvolwassenen. 

Hoewel het onderzoek rond deze hypothese nog in haar kinderschoenen staat, tonen verschillende 

analyses van bestaande car sharing programma’s aan dat men het eigen autogebruik vermindert door 

het bestaan van dergelijke alternatieven (Martin & Shaheen, 2011; Kent & Dowling, 2013). Het is echter 

onduidelijk of deze attitudes van blijvende aard zijn en of jongvolwassenen deze trend ook in een latere 

levensfase zullen voortzetten.  

 

2.3 Gevolgen van peak car  

 

De dalende trend in het autogebruik brengt bovendien belangrijke consequenties met zich mee. Toch 

blijkt hier eerder beperkt onderzoek naar verricht te zijn. Enerzijds is er een gigantische impact op het 

mobiliteitsbeleid en de daarmee samenhangende transportvoorspellingen. Om die voorspellingen op 

een correcte manier te bekomen dient rekening gehouden te worden met de juiste hypotheses. Indien 

jongvolwassenen effectief een andere houding aannemen ten opzichte van mobiliteit, zou dit betekenen 

dat de bestaande verkeersproblemen zichzelf gedeeltelijk zouden oplossen na verloop van tijd (Bastian 

et al., 2016). Het grote probleem bij dergelijke voorspellingen is onzekerheid, daar er voorlopig nog geen 

sprake is van ‘juiste’ of ‘foute’ hypotheses. Die onzekerheid heeft gezorgd voor een reeks flexibele 

beleidsmaatregelen, waarbij effectieve infrastructuurinvesteringen vaak ontbreken (Goodwin, 2012). 

Effectieve oplossingen blijven bijgevolg uit. 

 

Anderzijds heeft het peak car verhaal vermoedelijk ook directe gevolgen voor de bevolking in kwestie. 

De meeste literatuur gaat er echter zomaar vanuit dat men er bewust voor kiest om de auto links te laten 

liggen. Een eerder naïeve veronderstelling? Vooral de jongvolwassenen zouden de grootste gevolgen 

ondervinden van deze tendens. Verschillende levensopportuniteiten – zowel op sociaal als 

professioneel vlak – worden mogelijk belemmerd door een gebrek aan de juiste mobiliteitsmiddelen. 

Hoe men nu precies zelf staat tegenover het dalend autogebruik en de bijhorende al dan niet hinderende 

gevolgen blijkt een ontbrekend veld in de peak car literatuur. Omgekeerd kan het echter ook zijn dat dit 

wel een bewuste keuze is, waarbij vooral de toenemende populariteit van de stad een grote rol speelt.  
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3. DATA, STUDIEGEBIED EN WERKMETHODE 

 

3.1 Data 

 

De uitvoering van dit onderzoek splitst zich, volgens de gestelde onderzoeksvragen, in meerdere delen. 

Dit vraagt dan ook verschillende datasets en verwervingsmethoden. Om na te gaan of er effectief sprake 

is van peak car in Vlaanderen werd er gebruikt gemaakt van administratieve data van de inwoners van 

het Vlaams Gewest. Deze data wordt in combinatie met bijhorende verplaatsingspatronen ter 

beschikking gesteld door het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen, of kortweg OVG. Dit betreft 

officiële statistieken van de Vlaamse Overheid, meer specifiek van de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid. Zoals de naam reeds aangeeft ligt de focus op het in kaart brengen van het 

verplaatsingsgedrag van de inwoners van het Vlaams Gewest. Het OVG doet onderzoek op basis van 

steekproeven uit de volledige populatie van het Vlaams Gewest, waarbij over een periode van 5 jaar 

enquêtes gebeurden bij zo’n 8000 personen van 6 jaar en ouder. Gezien het onderzoek zich spreidt 

over verschillende jaren, uit dit zich in een steekproef van 1600 respondenten per jaar. De meest actuele 

data voorhanden resulteert momenteel uit 2017. Verschillende mobiliteitskenmerken worden op die 

manier al sinds 1994 onderzocht door de Vlaamse Overheid (http://www.mobielvlaanderen.be, 16 

december 2016). 

 

Voor het gebruik van data en het formuleren van conclusies aan de hand van het OVG dient men er 

zich wel van bewust te zijn dat dit onderzoek niet altijd continu geweest is, wat vergelijkingen tussen 

verschillende OVG’s mogelijk bemoeilijkt. Vanaf OVG 3 (2007 – 2008) is de methodiek echter volledig 

veranderd. Voorheen gebeurde het onderzoek bij minimaal 2500 gezinnen, die aan de hand van een 

eenvoudige toevalsteekproef geselecteerd werden uit het Rijksregister. Vanaf 2007 werd diezelfde 

enquête afgenomen bij minimaal 8000 personen, die aan de hand van een gestratificeerde 

clustersteekproef uit het Rijksregister getrokken werden. Waar dit onderzoek aanvankelijk om de 5 jaar 

georganiseerd werd, is dit vanaf OVG 4 jaarlijks geworden. Hierdoor heeft men beslist om ook de 

steekproef van 8000 personen te delen door 5, wat resulteerde in een veel kleinere steekproef dan 

eerder uitgevoerde OVG’s. Bovendien werden ook steeds verschillende personen bevraagd over de 

jaren heen, wat mogelijk invloed heeft gehad op de resultaten. Toch duiden de onderzoekers zelf op de 

beperkende invloed die de veranderde methodiek heeft gehad op de vergelijkbaarheid ervan.  Mits 

extern ondersteunend onderzoek kunnen tot op een bepaald niveau wel uitspraken gedaan worden over 

de algemene tendensen van dit onderzoek (Reumers et al., 2017).   

 

Aangezien de methodiek van dataverzameling tussen OVG 3 en de meest recente OVG 5.2 quasi 

hetzelfde is gebleven, werden deze en alle tussenliggende datasets gebruikt om een eventuele peak 

car tendens voor Vlaanderen bloot te leggen (Reumers et al., 2017). Meer specifiek werden er 

vergelijkingen gemaakt tussen data uit OVG 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 en 5.2. Op die manier werd 

het verplaatsingsgedrag van de inwoners van het Vlaams Gewest tussen 2007 en 2017 vergeleken, wat 

voldoende materiaal biedt om hun al dan niet dalende autogebruik te achterhalen.  
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Om vervolgens na te gaan in welke mate deze eventuele ‘piek’ van autogebruik verklaard wordt door 

veranderende mobiliteitsattitudes, werd er zelfstandig data vergaard aan de hand van een 

internetenquête die in het voorjaar van 2018 werd afgenomen in Gent. Deze enquête werd opgesplitst 

in een reeks vragen naar persoonlijke gegevens, verplaatsingsgedrag en attitudes ten opzichte van 

verschillende aan mobiliteit gerelateerde onderwerpen (zie Appendix A). Aangezien er een sterke 

invloed van leeftijd op het verplaatsingsgedrag verwacht werd, werd getracht om zowel respondenten 

uit generatie Z, generatie Y of de millennials, generatie X, de babyboom generatie als de vooroorlogse 

generatie te bereiken. Daar deze laatste generatie vaak niet over de juiste technologische middelen 

beschikt, bestond er bovendien de mogelijkheid om de enquête als papieren versie te ontvangen. Daar 

de bevolking van Gent ook heel wat anderstalige inwoners kent, kregen de respondenten de keuze om 

de enquête in het Nederlands of het Engels te voltooien. 

 

De verspreiding van de uitnodigingen tot dit onderzoek nam ongeveer drie maanden in beslag, en liep  

van midden april 2018 tot begin juli 2018. Vervolgens werd er drie weken op de resultaten gewacht. In 

totaal ontvingen ongeveer 21688 huishoudens in Gent een flyer met uitnodiging tot dit onderzoek in de 

bus. Uitgaand van een responspercentage van 5%, werd het aantal deelnemende huishoudens 

aanvankelijk geschat op 1084. Uiteindelijk deden 1203 personen mee aan het onderzoek. Na 

verwijdering van inconsistente of onvolledige antwoorden uit de dataset, bleven er 1083 respondenten 

over. Op die manier werden 120 personen weerhouden van dit onderzoek.  

 

Tabel 1: Vergelijking tussen de steekproef en de populatie van Gent 

 Steekproef (X=1083) Gent (X=259579) 

Generatie 

Generatie Z 

Generatie Y 

Generatie X 

Babyboomers 

Vooroorlogse generatie 

 

0,50 % 

28,00% 

27,60% 

36,50% 

7,50% 

 

21,10 %  

28,85%  

22,65 %  

17,15 %  

10,35%  

Geslacht 

Man 

Vrouw 

Niet meegedeeld 

 

48,70% 

50,30% 

1,00% 

 

49,70%  

50,30%  

0,00% 

Diploma 

Laag geschoold (lager dan bachelorsdiploma) 

Hoog geschoold (vanaf bachelorsdiploma 

 

18,10% 

81,90% 

 

64,00%  

36,00%  

Gemiddeld netto jaarinkomen 

< €20000 (laag) 

> €20000 (hoog) 

 

41,60% 

58,40% 

 

63,20%  

36,70%  

Huishouden 

Alleenstaand, zonder kinderen 

Alleenstaand, met kinderen 

Samenwonend, zonder kinderen 

Samenwonend, met kinderen 

Andere 

 

30,30% 

4,40% 

37,50% 

23,50% 

0,10% 

 

41,70%  

8,20% 

23,60% 

23,40% 

3,20% 
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Vergelijking van deze steekproef met de volledige populatie van de stad Gent (tabel 1), toont een sterke 

ondervertegenwoordiging van generatie Z. Meer specifiek deden slechts 5 personen uit generatie Z mee 

aan de enquête. Aangezien hier geen zinvolle analyses mee uitvoerbaar zijn, werd deze generatie 

weerhouden uit dit onderzoek. Dit brengt het steekproeftotaal terug tot 1078 personen. Daarnaast blijkt 

ook de babyboom generatie oververtegenwoordigd te zijn in deze steekproef. Gezien dit percentage 

echter wel hoog genoeg is, werd deze generatie wel in het onderzoek gehouden. Tot slot toont tabel 1 

ook een oververtegenwoordiging van hooggeschoolden en personen met een hoog gemiddeld netto 

jaarinkomen, en een ondervertegenwoordiging van laaggeschoolden en personen met een laag 

gemiddeld netto jaarinkomen. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de generalisatie van 

conclusies gemaakt op basis van de steekproef naar de stad Gent als geheel.  

 

3.2 Studiegebied  

 

Om de opgestelde enquêtes op een gecontroleerde manier te verspreiden werden er vier wijken binnen 

de stad Gent geselecteerd waarbinnen uitnodigingen tot deelname aan de internetenquête in de bus 

gestoken werden. Aangezien er vanuit de literatuur gesuggereerd wordt dat zowel het inkomen 

(Dieleman et al., 2002; Bhat & Guo, 2007; Van Acker & Witlox, 2010) als de densiteit (Kitamura et al., 

1997; Rajamani et al., 2003) en dus de mate van urbanisatie van de woonplaats (Aditjandra, 2013) een 

grote invloed hebben op het verplaatsingsgedrag, werden er vier profielen van deelnemers opgesteld: 

voorstedelijke woonplaats met een hoog inkomen, voorstedelijke woonplaats met een laag inkomen, 

stedelijke woonplaats met een hoog inkomen en stedelijke woonplaats met een laag inkomen.  

 

Om deze profielen zo correct mogelijk te koppelen aan gebieden op het Gentse grondgebied, werd 

beroep gedaan op data van Statistics Belgium (2015) en het Bevolkingsregister van Stad Gent (2018). 

Deze data wordt op een overzichtelijke manier aangeboden door de Buurtmonitor van Stad Gent, 

waarbij ook opdelingen per statistische sector mogelijk zijn (https://gent.buurtmonitor.be/, 11 augustus 

2017). Op die manier werden verschillende statistische sectoren samengevoegd tot de beoogde 

wijkprofielen, die vervolgens benoemd werden tot ‘STDEN_2018’, ‘MUIDE_2018’, ‘STJAC_2018’ en 

‘CITAD_2018’. Deze wijken tellen respectievelijk 11222, 10894, 12369 en 11221 inwoners, wat in totaal 

45706 personen oplevert. Er werd getracht om zowel het gemiddelde lage als hoge jaarinkomen 

constant te houden om te vergelijken voor stedelijke versus voorstedelijke gebieden en dus de mate 

van urbanisatie. Aangezien dit onderzoek zich wel volledig binnen de stad Gent bevindt, is het 

onderscheid tussen voorstedelijke en stedelijke gebieden echter wel beperkt. Per wijk werd een unieke 

flyer ontworpen met zowel de link naar het online onderzoek als vermelding van de correcte wijknaam. 

Specifieke informatie omtrent de socio-demografische kenmerken van iedere wijk wordt weergeven in 

tabel 2 tot en met 5. Het correcte studiegebied en dus geografische vertaling van bovengenoemde 

kenmerken naar gebieden binnen de stad Gent wordt weergeven in figuur 1. Hieruit wordt duidelijk uit 

welke statistische sectoren iedere wijk werd samengesteld. Aangrenzende sectoren vormden geen 

voorwaarde voor het samenstellen van de correcte wijken voor dit onderzoek.  
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Tabel 2: Sectoren met hoog gemiddeld jaarinkomen op voorstedelijke locatie, STDEN_2018 

Bron: Statistics Belgium (2015) en Bevolkingsregister Stad Gent (2018), eigen verwerking 

Statistische sector 
Gemiddeld 

jaarinkomen 

Bevolkings-

aantal 

Bevolkings-

dichtheid 

Aantal 

huishoudens 

Luchteren 30583 618 1546 221 

Nieuwgoed 30522 109 44 43 

Vierschaar 30209 327 706 136 

Campagne 29913 1037 1791 420 

Achtendries 29232 1241 1003 478 

Helsendries 29193 620 182 224 

Sint-Denijs-Westrem 22893 1801 2369 777 

Noordhout 28570 196 436 77 

Gaverland 28375 820 901 343 

Drie Sleutels 33012 1115 1602 452 

Steenaarde 30987 1094 1145 452 

Oude Bareel 31123 1023 1668 373 

Goedlevenstraat 25689 330 1785 155 

Westveld  34897 67 270 24 

Krijte 26726 824 1138 306 

Gemiddelde/Som 29462 11222 1106 4481 

 

Tabel 3: Sectoren met laag gemiddeld jaarinkomen op voorstedelijke locatie, MUIDE_2018 

Bron: Statistics Belgium (2015) en Bevolkingsregister Stad Gent (2018), eigen verwerking 

Statistische sector 
Gemiddeld 

jaarinkomen 

Bevolkings-

aantal 

Bevolkings-

dichtheid 

Aantal 

huishoudens 

Brug Zuidoost 18530 308 869 137 

Muide 17981 2482 6624 970 

Sint – Amandsberg 

Centrum 
18838 2975 7044 1231 

Groot Begijnhof 18974 3603 10551 1437 

Sint - Bernadette 19333 1526 3277 623 

Gemiddelde/Som 18731 10894 5673 4398 

 

Tabel 4: Sectoren met laag gemiddeld jaarinkomen op stedelijke locatie, STJAC_2018 

Bron: Statistics Belgium (2015) en Bevolkingsregister Stad Gent (2018), eigen verwerking 

Statistische sector 
Gemiddeld 

jaarinkomen 

Bevolkings-

aantal 

Bevolkings-

dichtheid 

Aantal 

huishoudens 

Sint - Jacobs 20308 2682 8855 1623 

Belle vue 18242 1121 4604 613 

Ham 17105 2791 7698 1196 

Sint - Macharius 18848 2770 9440 1316 

Briel 16092 2142 5739 1190 

Patershol 19291 863 8474 512 

Gemiddelde/Som 18314 12369 7468 6450 
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Tabel 5: Sectoren met hoog gemiddeld jaarinkomen op stedelijke locatie, CITAD_2018 

Bron: Statistics Belgium (2015) en Bevolkingsregister Stad Gent (2018), eigen verwerking 

Statistische sector 
Gemiddeld 

jaarinkomen 

Bevolkings-

aantal 

Bevolkings-

dichtheid 

Aantal 

huishoudens 

Pekelharing 33800 1548 7883 868 

De Smet - De 

Naeyer 
32954 766 4397 370 

Patijntje 30332 1104 3000 512 

Citadelpark 29195 602 1748 371 

Bijloke 25472 2440 5315 1407 

Station 25153 4761 8966 2831 

Gemiddelde/Som 29484 11221 5218 6359 
 

 

Figuur 1: Geselecteerde wijken voor het studiegebied binnen stad Gent 



16 
 

 
 

3.3 Werkmethode 

 

3.3.1 Peak car in het Vlaams Gewest 

 

Als uitgangspunt voor dit onderzoek werd er nagegaan of er mogelijk sprake kan zijn van een trendbreuk 

in het autogebruik in Vlaanderen. Terwijl onderzoek in verschillende andere geïndustrialiseerde landen 

dit al langer suggereert, bleef onderzoek in Vlaanderen echter vrij lang uit. Die onzekerheid zette ook 

de Vlaamse Overheid aan tot verdere analyses in het laatste Onderzoek Verplaatsingsgedrag 

Vlaanderen. Het laatste analyserapport van het OVG 5.2 tracht dan ook voor het eerst een voorzichtige 

vergelijking te maken van het verplaatsingsgedrag van de Vlamingen tussen OVG 3.0 (2007-2008) en 

OVG 5.2 (2016-2017) – en alle tussenliggende OVG-rapporten – om eventuele trends bloot te leggen. 

Inhoudelijk worden deze datasets gekenmerkt door een aantal nuttige variabelen: verplaatsingsafstand 

en verplaatsingsfrequentie per dag per hoofdvervoersmiddel. In het kader van dit onderzoek werd vooral 

belang gehecht aan de keuze en verdeling van de verschillende vervoerswijzen, ook wel de modal split 

genoemd. Is het autogebruik effectief aan het dalen in het Vlaams gewest? Analyse van deze trend 

gebeurt doorgaans op twee manieren: op basis van het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon 

per dag (gavpppd) of op basis van het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag 

(gaakpppd). Om eventuele tendensen in het autogebruik op te sporen werden deze variabelen 

gekoppeld aan de gebruikte verplaatsingsmodi, waarbij tevens een onderscheid gemaakt werd tussen 

autopassagier en autobestuurder. Aan de hand van verschillende t-tests ging men op zoek naar 

eventuele ‘pieken’ en aldus significante verschillen doorheen de datasets. Alle testen werden uitgevoerd 

op het 5% significantieniveau (Reumers et al., 2017). 

 

Gezien deze onderzoeksvraag eerder als achtergrondinformatie en aanleiding tot de eigenlijke kern van 

dit onderzoekt dient, werden er hier geen bijkomende analyses gedaan. Er werden dan ook enkel 

bestaande tabellen uit de vergelijkende appendix in OVG 5.2 gebruikt en verder toegelicht. Visualisaties 

ervan werden wel zelfstandig gerealiseerd via Excel. Op die manier werd het mogelijk om op een 

duidelijke manier eventuele ‘pieken’ waar te nemen, waar het in dit onderzoek vooral om draait. Toch 

vertellen deze pieken lang niet het hele verhaal. Gezien de dataverzameling van OVG 3 pas startte in 

2007, toen de stagnerende of zelfde dalende trend al aan de gang was, werd er voorzichtig met de 

resultaten en conclusies omgesprongen.  

 

3.3.2 Verplaatsingsgedrag Gent  

 

Voor de rest van dit onderzoek werd er gewerkt met zelfstandig vergaarde data resulterend uit de 

vragenlijsten. Dit leverde informatie op inzake socio-demografische variabelen, het algemene 

verplaatsingsgedrag en de houding van de respondenten tegenover verschillende attitudes gerelateerd 

aan mobiliteit. De opgestelde enquêtes leverden zowel ordinale, nominale als ratio geschaalde data op, 

die vervolgens aan kwantitatieve verwerking onderworpen werden. Om analyses mogelijk te maken 

werden de ordinale en nominale variabelen omgevormd tot dummyvariabelen. Op die manier kreeg elke 
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variabele een numerieke waarde, gekoppeld aan een vooraf bepaald label. Vervolgens werden alle 

gegevens ingeladen in SPSS Statistics 24, waarmee tevens alle statistische analyses voor dit 

onderzoek uitgevoerd werden. Alvorens deze analyses aan te vatten werden de respondenten aan de 

hand van hun opgegeven geboortejaar geclassificeerd per generatie: generatie X, generatie Y, de 

babyboom generatie en de vooroorlogse generatie. Om een eerste overzicht in de dataset te scheppen 

werd een beschrijvende tabel van zowel de volledige steekproef als de verschillende deelsteekproeven 

per generatie opgesteld.  Hierbij werden verschillende variabelen vergeleken: geboortejaar, geslacht, 

gemiddeld netto jaarinkomen, thuissituatie, werksituatie, diploma, rijbewijsbezit en autobezit. Op die 

manier werd de verdeling van de steekproef over de verschillende deelsteekproeven duidelijk.  

 

3.3.2.1 Verschillen in verplaatsingsgedrag tussen generaties 

 

In een eerste stap van dit onderzoek werd er getracht om significante verschillen in verplaatsingsgedrag 

tussen de verschillende generaties te onthullen. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen 

verplaatsingen in de vrije tijd en voor werk/school. Beschrijvende statistieken van iedere modale keuze 

gaven hierbij een eerste overzicht van iedere antwoordcategorie per generatie. Om interpretaties te 

vereenvoudigen werden per verplaatsingsmiddel en voor iedere generatie visualisaties gemaakt in 

SPSS. Aangezien het hier ordinale data betreft, werden de grafieken gemaakt op basis van de mediaan 

van de verschillende antwoordcategorieën (1=nooit, 2=soms, 3= regelmatig, 4= vaak en 5=altijd). Hieruit 

werden reeds voorzichtige assumpties gemaakt over mogelijke intergenerationele 

verplaatsingsverschillen. Om ook effectief te mogen spreken van statistische significante verschillen, 

werd beroep gedaan op een reeks statistische toetsen. De onafhankelijke variabele betreft hier de 

generatie, en de afhankelijke variabalen zijn de ordinaal geschaalde frequenties van verplaatsingen per 

verplaatsingsmiddel. Gezien de ordinale aard van de onafhankelijke variabele en de afwezigheid van 

normale verdeeldheid, mocht hier geen one-way-ANOVA uitgevoerd worden. Daarom werd gekozen 

voor de non-parametrische variant hiervan: de Kruskal-Wallis toets. Aangezien de verdeling van de 

afhankelijke variabelen niet gelijk bleek voor iedere generatie, onderzocht de Kruskal-Wallis toets de 

verschillen tussen de generaties door het vergelijken van de gemiddelde ranking scores van die 

groepen. Hiertoe werden de respondenten geordend naargelang hun scores op iedere afhankelijke 

variabele. Dit, en de berekening van de bijhorende ranking scores, werd automatisch uitgevoerd door 

SPSS bij het uitvoeren van de analyses. De nulhypothese stelt dat er geen significante verschillen 

waarneembaar zijn in de frequentie van een bepaald verplaatsingsmiddel tussen de verschillende 

generaties. De alternatieve hypothese stelt dat er wel significante verschillen zijn in de frequentie 

waarmee de verschillende generaties zich verplaatsen met een bepaald verplaatsingsmiddel. Een 

significant verschil voor een verplaatsingsmiddel betekent bijgevolg dat de gemiddelde ranking scores 

tussen de generaties significant verschillend zijn van elkaar. 

 

Om een volledig overzicht te verkrijgen van de statistische significante verschillen in 

verplaatsingsgedrag tussen generaties, werd de Kruskall-Wallis toets meermaals uitgevoerd. Op die 

manier werden intergenerationele vergelijkingen gemaakt van de frequentie in gebruik van ieder 
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verplaatsingsmiddel apart, waarbij nog eens een onderscheid gemaakt werd tussen verplaatsingen in 

de vrije tijd en voor werk en/of school. In totaal werden 14 Kruskal-Wallis toetsen uitgevoerd. Enkel de 

variabelen die significante verschillen tussen generaties aangaven werden onderworpen aan verdere 

post hoc analyses. De Kruskall-Wallis toets bewijst namelijk enkel of er al dan niet significante 

verschillen bestaan tussen alle generaties. Om ook na te gaan tussen welke generaties deze statistisch 

significante verschillen nu specifiek bestaan, werden een reeks paarsgewijze toetsen uitgevoerd tussen 

elke mogelijke combinatie van generaties. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de niet-parametrische 

Mann-Whitney toets, waarbij verder op zoek gegaan werd naar statistisch significante verschillen in 

modale keuzes tussen generatie X en Y, generatie X en de babyboom generatie, generatie X en de 

vooroorlogse generatie, generatie Y en de babyboom generatie, generatie Y en de vooroorlogse 

generatie, en de babyboom generatie en de vooroorlogse generatie. Op basis van deze informatie 

werden definitieve conclusies omtrent de verschillen in verplaatsingsgedrag geformuleerd. 

 

3.3.2.2 Variaties in verplaatsingsgedrag van jongvolwassenen  

 

Vervolgens wordt er op zoek gegaan naar verschillen in verplaatsingsgedrag van jongvolwassenen over 

de jaren heen. Vanuit de literatuur wordt er echter gesuggereerd dat de huidige generatie Y veel minder 

met de auto rijdt dan generatie X, babyboomers en vooroorlogse generatie toen die dezelfde jonge 

leeftijd hadden. In een poging tot nabootsing van een longitudinaal onderzoek, werden generatie X, de 

babyboomers en de vooroorlogse generatie bevraagd naar hun verplaatsingsgedrag op 20-30 jarige 

leeftijd. Vervolgens werd een vergelijking mogelijk van het huidige verplaatsingsgedrag van generatie 

Y met het vroegere verplaatsingsgedrag van generatie X, de babyboomers en de vooroorlogse 

generatie. Na een visuele vergelijking van de medianen van de gebruiksfrequentie van ieder 

verplaatsingsmiddel tussen generatie Y en de oudere generaties, werd op zoek gegaan naar statistisch 

significante verschillen. Hiertoe werden de gebruiksfrequenties per modale keuze van generatie Y 

(huidige gebruiksfrequenties) en de oudere generaties (vroeger gebruiksfrequenties) samengevoegd 

tot één variabele, waarna voor iedere modale keuze een Mann-Whitney toets uitgevoerd werd. Deze 

toets werd gekozen aangezien er een vergelijking beoogd werd van ordinale variabelen tussen twee 

groepen: generatie Y en de oudere generaties die als een groep samen genomen worden. Hiermee 

werd op zoek gegaan naar statistisch significante verschillen in modale keuzes tussen generatie Y 

(huidig verplaatsingsgedrag) en de oudere generaties (vroeger verplaatsingsgedrag).  

 

3.3.2.3 Age of cohort effecten voor generatie Y 

 

Om op eventuele age of cohort effecten te controleren werd generatie Y ook bevraagd naar hun 

toekomstig verplaatsingsgedrag. Denken zij dat ze over x aantal jaar nog steeds even weinig of veel 

van dezelfde verplaatsingsmodi gebruik zullen maken? Op die manier werd getracht om na te gaan of 

het verplaatsingsgedrag verandert naargelang leeftijd (age effecten), of dat dit gedrag hetzelfde zal 

blijven en leeftijd dus geen rol speelt (cohort effecten). In dit geval kan het gedrag gelinkt worden aan 

een specifiek cohort, namelijk generatie Y. Vooraleer de statistische analyses aan te vatten werden de 
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variabelen gevisualiseerd aan de hand van verschillende histogrammen van de medianen van de 

gebruiksfrequentie per verplaatsingsmiddel. Op die manier werd reeds een eerste inzicht verschaft in 

de data, en vooral in de verschillen tussen het huidig en toekomstig verplaatsingsgedrag van generatie 

Y. Om nadien ook statistische vergelijkingen mogelijk te maken, werden de antwoordcategorieën ‘weet 

ik niet meer’ en ‘geen idee’ uit de dataset gefilterd. Aangezien deze bij het huidige verplaatsingsgedrag 

geen antwoordoptie zijn, zijn vergelijkingen van deze antwoordcategorieën ook niet mogelijk.  

 

Statistische vergelijking tussen de antwoordcategorieën werd uitgevoerd aan de hand van verschillende 

gepaarde tekentoetsen. Hiermee werd er nagegaan of er een statistisch significant verschil bestaat 

tussen de medianen van twee gepaarde observaties. Deze test werd gekozen aangezien de verdelingen 

van de gepaarde observaties (het verschil ertussen) niet symmetrisch verdeeld bleken, en op ordinaal 

niveau gemeten werden. De afhankelijke variabele betreft hier telkens de gebruiksfrequentie van een 

bepaald verplaatsingsmiddel (nu en in de toekomst), en de onafhankelijk variabele is de generatie. Met 

deze toets werd nagegaan of er een verschil bestaat in de frequentie waarmee men zich nu met een 

bepaald verplaatsingsmiddel verplaatst en in de toekomst. Meer specifiek werd hiermee een leeftijd van 

50-60 jaar bedoeld. Statistische significantie van de verschillen tussen de gebruiksfrequenties lieten 

vervolgens toe om conclusies omtrent age of cohort effecten te formuleren. Voor deze variabelen werd 

tevens gecontroleerd op period effecten. In plaats van naar verschillen werd er hiervoor naar 

gelijkenissen tussen de antwoorden gezocht.  

 

Daarnaast werd iedere generatie ook bevraagd naar de leeftijd waarop men een rijbewijs behaalde en 

een eerste auto kocht, de belangrijkste reden voor de aanschaf van die auto en de voornaamste criteria 

bij het kiezen van een automerk. Aan de respondenten die niet in het bezit zijn van een auto werd 

gevraagd of ze nog van plan zijn om er een aan te kopen in de toekomst. Op die manier werd getracht 

om inzichten te verschaffen omtrent significante verschillen tussen de antwoorden van de huidige 

jongvolwassenen (die vertellen over nu) en die van de oudere generaties (die vertellen over hun 

ervaringen toen ze jong waren). Kochten de oudere generaties op dezelfde leeftijd hun eerste auto als 

dat de huidige millennials dat doen? Is er een verschil in redenen tot aankoop? Wat met het belang van 

status bij de keuze van een automerk? Om significante intergenerationele verschillen in 

bovengenoemde variabelen op te sporen werd gebruik gemaakt van verschillende statistische toetsen, 

naargelang het meetniveau van de afhankelijke variabelen. 

 

Analyses van de afhankelijke nominale variabelen werden uitgevoerd aan de hand van een Chi²-toets. 

De onafhankelijke variabele betreft hier de generatie en de afhankelijke variabelen verschillen per 

analyse tussen de voornaamste reden voor de aanschaf van de eerste auto, de belangrijkste criteria bij 

de keuze van een automerk en de eventuele toekomstige plannen tot aankoop van een auto. Indien er 

door de Chi² toets een significante relatie tussen de verschillende generaties en een bepaalde 

variabelen werd aangetoond, werden alle generaties vervolgens ook onderling vergeleken aan de hand 

van een Z-test. Significante verschillen tussen de generaties onderling werden door SPSS aangeduid 

door een verschillende subscript letter naast iedere waarde in de tabel.  
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Voor de vergelijking van de continue variabelen tussen de generaties werden verschillende one way-

ANOVA’s of F-toetsen uitgevoerd. Hiermee werd getest of er significante verschillen bestaan tussen de 

generaties wat betreft hun leeftijd bij het behalen van een rijbewijs en eventuele aankoop van een eerste 

auto. De afhankelijke variabelen zijn hier continu van aard. Om de correctheid van deze toetsen te 

garanderen wordt er per definitie verondersteld dat de afhankelijke variabelen per generatie normaal 

verdeeld zijn, dat ze homogeniteit in varianties kennen, en dat ze geen significante uitschieters bevatten. 

Om de assumptie van normale verdeeldheid na te gaan werden verschillende Kolmogorov-Smirnov 

toetsen uitgevoerd. Tabel 6 toont de statistieken en bijhorende p-waarden, die allen significant zijn op 

het 5% significantieniveau (p<0,05). Zowel de leeftijd bij het behalen van een rijbewijs als voor de 

aankoop van de eerste auto zijn met andere woorden normaal verdeeld voor iedere generatie. 

 

Tabel 6: Kolmogorov-Smirnov toets voor het nagaan van normale verdeeldheid 

  Kolmogorov-

Smirnov Statistiek 

df p 

Generatie Y 
Leeftijd rijbewijs 0,216 131 0,000 

Leeftijd eerste auto 0,095 131 0,005 

Generatie X 
Leeftijd rijbewijs 0,239 233 0,000 

Leeftijd eerste auto 0,111 233 0,000 

Babyboom 

generatie 

Leeftijd rijbewijs 0,261 348 0,000 

Leeftijd eerste auto 0,168 348 0,000 

Vooroorlogse 

generatie 

Leeftijd rijbewijs 0,187 72 0,000 

Leeftijd eerste auto 0,197 72 0,000 
 

Ter controle van de homogeniteit van varianties, werden verschillende Levene toetsen uitgevoerd. Uit 

tabel 7 blijkt dat enkel de leeftijd bij het behalen van een rijbewijs een significante homogeniteit in 

varianties kent (p<0,05). De leeftijd waarop men een eerste auto kocht, is echter niet significant 

homogeen in varianties. Dit verschil uit zich louter in het gebruik van verschillende post hoc analyses 

wanneer significante verschillen tussen de generaties gevonden worden. Om te bepalen tussen welke 

generaties de gevonden verschillen zich precies voordoen, wordt er bijgevolg voor de leeftijd bij het 

behalen van een rijbewijs gebruik gemaakt van een Tukey toets, en voor de leeftijd bij aankoop van een 

eerste auto een Games-Howell toets. Tot slot blijkt uit figuur 2 en 3 dat beide variabelen effectief 

meerdere uitschieters bevatten. Om het effect hiervan op de uiteindelijke resultaten na te gaan, werden 

alle toetsen met en zonder uitschieters uitgevoerd. Aangezien de resultaten echter hetzelfde bleken, 

werd beslist om met de dataset inclusief uitschieters verder te werken.  

 

Tabel 7: Levene toets voor het nagaan van de homogeniteit van varianties 

  Levene statistiek df1 df2 p 

Leeftijd 

rijbewijs 

Gebaseerd op gemiddelde 11,182 3 987 0,000 

Gebaseerd op mediaan 6,182 3 987 0,000 

Leeftijd 

eerste auto. 

Gebaseerd op gemiddelde 2,148 3 789 0,093 

Gebaseerd op mediaan 1,578 3 789 0,193 
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Figuur 2: Boxplot van de leeftijden bij het behalen van een rijbewijs 

 

 

Figuur 3: Boxplot van de leeftijden bij de aankoop van een eerste auto 

 

3.3.2.4 Verschillen in auto- en rijbewijsbezit tussen generaties 

 

Vervolgens werd er op zoek gegaan naar mogelijke verklaringen voor het verplaatsingsgedrag van de 

generaties. Mogelijk spelen hier situationele veranderingen mee, waaronder significante verschillen in 

auto- en rijbewijsbezit tussen generaties. Daarnaast werd ook aan de respondenten die geen auto en/of 

rijbewijs hebben gevraagd wat de voornaamste reden hiervoor is. Dit vormt mogelijk een verklaring van 

het autogebruik, daar vanuit de literatuur gesuggereerd wordt dat personen die in het bezit zijn van een 

auto (en dus een rijbewijs hebben), er ook effectief vaker mee zullen rijden (Van Acker & Witlox, 2010). 

Om significante verschillen tussen generaties op te sporen, werd gebruik gemaakt van een reeks Chi² 
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toetsen. De onafhankelijke variabele betreft hier voor iedere analyse de generatie, en de afhankelijke 

variabelen variëren tussen autobezit, rijbewijsbezit, redenen voor het niet bezitten van een auto en 

redenen voor het niet behalen van een rijbewijs. Elk van deze variabelen werd gemeten op een nominaal 

meetniveau. Indien er voor een variabele significante verschillen tussen de generaties gevonden 

werden, werd gebruik gemaakt van een posthoc Z-test om na te gaan tussen welke generaties deze 

verschillen nu specifiek significant zijn. De invloed van deze variabelen op het effectieve 

verplaatsingsgedrag komt later aan bod.  

 

3.3.2.5 Verschillen in attitudes tussen generaties 

  

Ook attitudinale variaties vormen mogelijk een verklaring voor het verplaatsingsgedrag. Hiervoor werd 

in een eerste stap op zoek gegaan naar verschillen in attitudes tussen generaties. Volgens de zesde 

hypothese van dit onderzoek zouden attitudes echter de grootste invloed uitoefenen op het 

verplaatsingsgedrag van de jongvolwassenen. Hiertoe werden de respondenten werden verschillende 

stellingen voorgelegd die mogelijk gelinkt zijn aan verplaatsingsgedrag. Deze stellingen gingen 

inhoudelijk over verschillende thema’s, waarbij er informatie verschaft werd omtrent de houding van de 

respondenten tegenover verschillende aan mobiliteit gerelateerde thema’s.  Voorbeelden zijn “In de file 

staan vind ik niet zo erg”, “Ik zou het perfect stellen zonder auto”, “Ik ben soms jaloers op iemand met 

een mooie auto” en “Ik beperk mijn autogebruik om de luchtvervuiling tegen te gaan.” In totaal werden 

30 stellingen voorgelegd aan de respondenten, waarbij men op een 5-punt Likert schaal aangaf in welke 

mate men akkoord was met de gestelde statements (1=helemaal niet akkoord, 2=akkoord, 3=geen 

mening, 4=niet akkoord en 5=helemaal niet akkoord). Deze stellingen werden willekeurig door elkaar 

voorgesteld om eventuele beïnvloeding van bepaalde thema’s op de beoordeling te vermijden. 

 

Antwoorden op deze vragen werden eerst aan factoranalyse onderworpen om de fundamentele 

attitudes eruit te halen. Elke analyse is gebaseerd op een principale componenten analyse (PCA) met 

een varimax rotatie om interpretatie van de component ladingen mogelijk te maken. In een eerst stap 

werden de onderlinge correlaties tussen de variabelen berekent via een correlatiematrix (tabel 9). Een 

Kaiser-Meyer-Olkin meting en Bartlett’s test of sphericity gaan vervolgens na of er een voldoende hoge 

mate van correlatie is tussen tenminste een aantal van de opgenomen variabelen. De Bartlett’s test is 

een Chi²-toets en veronderstelt een nulhypothese waarbij de correlatiematrix gelijk is aan de 

eenheidsmatrix. De alternatieve hypothese stelt dat dit niet het geval is. Enkel indien de correlatie te 

hoog blijkt, is het zinvol om het aantal variabelen te reduceren aan de hand van een PCA.  

 

Tabel 8: KMO en Bartlett’s Test van de attitude-stellingen 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,878 

Bartlett’s Test of Sphericity X² 7927,407 

Df 435 

p 0,000 
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De vuistregel stelt dat een KMO hoger dan 0,5 een voldoende hoge mate van correlatie tussen de 

variabelen aanduidt. Uit tabel 8 blijkt deze waarde 0,878 te bedragen, waarmee bevestigd wordt dat een 

uitvoering van een PCA zinvol zal zijn. Daarnaast bewijst de Bartlett’s test of sphericity (X²=7927,407; 

p<0,05) dat de correlatiematrix voldoende afwijkt van de eenheidsmatrix. De nulhypothese mag hierdoor 

verworpen worden, en de alternatieve hypothese aanvaard. Er is met andere woorden een voldoende 

hoge mate van correlatie tussen de 30 stellingen, wat de sample geschikt maakt voor een PCA. Het is 

dan ook aangewezen om de componenten op te stellen uit de sterkst gecorreleerde variabelen.   Hierbij 

werden nieuwe niet-gecorreleerde variabelen gecreëerd, waarbij de grote set geobserveerde variabelen 

gereduceerd werd naar een kleinere set nieuwe variabelen: de principale componenten, die zoveel 

mogelijk van de oorspronkelijke informatie bevatten.  De stellingen omtrent attitudes werden op die 

manier gereduceerd naar een kleiner aantal componenten via lineaire combinaties die zo veel mogelijk 

van de variantie verklaren. De correlaties tussen de oorspronkelijke variabelen fungeerden hier als 

bepalende factor (tabel 9). Deze extractie ging echter onlosmakelijk samen met informatieverlies. Dit 

verlies werd gekwantificeerd door de berekening van de zogenaamde communaliteiten, die de 

hoeveelheid variantie weergeeft die door de component verklaard wordt. De vuistregel stelt dat een 

variabele pas goed op een component laadt als deze een communaliteit heeft hoger dan 0,45. Stellingen 

met een communaliteit lager dan 0,45 werden bijgevolg weggelaten uit de dataset.  

 

Aangezien het de bedoeling is dat er uiteindelijk minder componenten zijn, werd het aantal 

componenten vervolgens gereduceerd. Hiervoor werd per component de eigenwaarde berekend. Dit is 

een maat voor de hoeveelheid variantie die die component verklaart, waardoor het kan dienen om het 

optimaal aantal componenten te bepalen. Hiertoe werden twee methoden gehanteerd. Een eerste is het 

Kaiser-criterium, die stelt dat enkel de componenten met een eigenwaarde groter dan 1 worden 

behouden aangezien deze componenten meer variantie verklaren dan de oorspronkelijke variabelen. 

Een tweede manier is het behouden van de componenten die samen minstens 75% van de variantie 

verklaren. Bij dergelijke analyses wordt meestal ook gebruik gemaakt van een visuele analyse van het 

screeplot, dat de evolutie van de eigenwaarde weergeeft voor de opeenvolgende componenten. 

Aangezien dit een vrij subjectieve methode is, werd deze hier niet toegepast. 

 

Nadien werden de uiteindelijk behouden principale componenten aan interpretatie onderworpen. 

Hiervoor werden de gestandaardiseerde componentladingen in SPSS berekend. Het kwadraat van deze 

componentladingen geeft aan hoeveel procent van de variantie in de originele variabele wordt verklaard 

door de nieuwe component. Op deze manier werd belang en betekenis toegekend aan de componenten, 

wat verdere interpretatie mogelijk maakte. Interpretatie van deze dataset werd verbeterd door een 

bijkomende varimax rotatie van de componenten. Een dergelijke orthogonale factorrotatie verandert 

niets aan de oplossing, maar wijst combinaties van de oorspronkelijke factoren als nieuwe factoren aan. 

Tot slot werden de componentscores van iedere attitude-component berekend in SPSS, die aangeven 

hoe goed of slecht een bepaalde respondent of generatie scoort op een nieuwe component. Op deze 

manier werd duidelijk welke generaties het hoogst en het laagst scoren op de behouden componenten 

en dus attitude-thema’s.  
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Tabel 9: Correlatiematrix tussen alle attitude-stellingen 

 
ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 ST 7 ST 8 ST 9 ST 10 ST 11 ST 12 ST 13 ST 14 ST 15 ST 16 ST 17 ST 18 ST 19 ST 20 ST 21 ST 22 ST 23 ST 24 ST 25 ST 26 ST 27 ST 28 ST 29 ST 30 

ST 1 1 -0,282 0,37 -0,154 -0,253 -0,477 -0,466 -0,059 -0,242 -0,057 0,415 0,514 -0,197 0,355 -0,318 -0,188 0,209 -0,443 0,039 0,343 -0,003 -0,005 0,369 -0,429 -0,151 -0,047 -0,039 0,233 0,057 -0,338 

ST 2 -0,282 1 -0,177 0,128 0,203 0,293 0,297 0,053 0,187 0,043 -0,198 -0,247 0,441 -0,167 0,194 0,514 -0,014 0,308 0,078 -0,245 0,017 0,031 -0,173 0,254 0,385 0,156 -0,211 -0,024 0,143 0,226 

St 3 0,370 -0,177 1 -0,036 -0,244 -0,230 -0,336 -0,149 -0,191 0,153 0,598 0,332 -0,116 0,302 -0,218 -0,175 0,210 -0,215 0,103 0,376 -0,005 0,033 0,402 -0,341 -0,072 -0,017 0,038 0,166 0,055 -0,261 

ST 4 -0,154 0,128 -0,036 1 0,203 0,142 0,123 -0,135 0,211 0,058 -0,082 -0,182 -0,008 -0,045 0,114 0,078 -0,026 -0,027 0,216 -0,076 0,015 0,097 -0,103 0,119 0,105 0,108 0,099 -0,071 0,007 0,243 

ST 5 -0,253 0,203 -0,244 0,203 1 0,191 0,251 0,058 0,437 0,007 -0,232 -0,389 0,114 -0,162 0,226 0,134 -0,034 0,169 0,093 -0,162 0,001 0,035 -0,240 0,272 0,116 -0,009 -0,021 -0,151 -0,074 0,495 

ST 6 -0,477 0,293 -0,230 0,142 0,191 1 0,366 0,055 0,219 0,070 -0,325 -0,488 0,210 -0,285 0,248 0,202 -0,194 0,528 -0,003 -0,246 0,060 0,022 -0,275 0,419 0,218 0,070 0,014 -0,175 -0,034 0,282 

ST 7 -0,466 0,297 -0,336 0,123 0,251 0,366 1 0,085 0,226 0,069 -0,314 -0,439 0,150 -0,273 0,250 0,200 -0,189 0,300 -0,027 -0,328 0,025 0,092 -0,274 0,428 0,103 0,086 -0,049 -0,119 0,003 0,309 

ST 8 -0,059 0,053 -0,149 -0,135 0,058 0,055 0,085 1 0,008 -0,049 -0,126 -0,057 0,096 -0,056 0,078 0,053 -0,037 0,124 -0,254 -0,161 0,003 -0,055 -0,041 0,146 0,017 -0,029 -0,049 -0,003 0,053 0,046 

ST 9 -0,242 0,187 -0,191 0,211 0,437 0,219 0,226 0,008 1 0,030 -0,174 -0,325 0,085 -0,119 0,206 0,134 -0,039 0,157 0,143 -0,139 0,026 0,051 -0,170 0,238 0,112 0,036 -0,022 -0,073 -0,015 0,487 

ST 10 -0,057 0,043 0,153 0,058 0,007 0,070 0,069 -0,049 0,030 1 0,220 -0,043 0,072 0,051 0,005 -0,002 0,040 0,043 0,108 0,038 -0,026 0,084 0,042 0,002 0,028 -0,013 -0,011 -0,021 0,048 0,065 

ST 11 0,415 -0,198 0,598 -0,082 -0,232 -0,325 -0,314 -0,126 -0,174 0,220 1 0,373 -0,096 0,362 -0,242 -0,104 0,245 -0,269 0,079 0,375 -0,041 0,089 0,416 -0,334 -0,071 -0,055 0,007 0,146 0,078 -0,277 

ST 12 0,514 -0,247 0,332 -0,182 -0,389 -0,488 -0,439 -0,057 -0,325 -0,043 0,373 1 -0,099 0,300 -0,167 -0,133 0,197 -0,410 -0,008 0,225 0,005 0,030 0,331 -0,400 -0,16 -0,057 0,019 0,240 0,064 -0,437 

ST 13 -0,197 0,441 -0,116 -0,008 0,114 0,210 0,150 0,096 0,085 0,072 -0,096 -0,099 1 -0,079 0,174 0,455 0,041 0,231 0,008 -0,125 0,045 0,033 -0,101 0,180 0,321 0,117 -0,216 0,030 0,186 0,094 

ST 14 0,355 -0,167 0,302 -0,045 -0,162 -0,285 -0,273 -0,056 -0,119 0,051 0,362 0,300 -0,079 1 -0,176 -0,122 0,192 -0,255 0,041 0,434 0,076 0,102 0,344 -0,263 -0,097 0,011 0,037 0,156 0,016 -0,208 

ST 15 -0,318 0,194 -0,218 0,114 0,226 0,248 0,250 0,078 0,206 0,005 -0,242 -0,167 0,174 -0,176 1 0,226 -0,067 0,175 0,020 -0,259 0,001 0 -0,260 0,326 0,116 0,093 -0,004 -0,087 0,008 0,279 

ST 16 -0,188 0,514 -0,175 0,078 0,134 0,202 0,200 0,053 0,134 -0,002 -0,104 -0,133 0,455 -0,122 0,226 1 0,084 0,210 0,094 -0,173 0,020 0,112 -0,128 0,176 0,419 0,173 -0,221 0,006 0,226 0,141 

ST 17 0,209 -0,014 0,210 -0,026 -0,034 -0,194 -0,189 -0,037 -0,039 0,040 0,245 0,197 0,041 0,192 -0,067 0,084 1 -0,155 0,120 0,110 0,015 0,046 0,096 -0,155 0,069 0,132 0,009 0,115 0,099 -0,069 

ST 18 -0,443 0,308 -0,215 -0,027 0,169 0,528 0,300 0,124 0,157 0,043 -0,269 -0,410 0,231 -0,255 0,175 0,210 -0,155 1 -0,029 -0,182 0,089 -0,035 -0,227 0,348 0,239 0,041 -0,085 -0,187 -0,032 0,223 

ST 19 0,039 0,078 0,103 0,216 0,093 -0,003 -0,027 -0,254 0,143 0,108 0,079 -0,008 0,008 0,041 0,020 0,094 0,120 -0,029 1 0,123 0,091 0,134 0,030 -0,005 0,103 0,107 0,049 0,001 0 0,133 

ST 20 0,343 -0,245 0,376 -0,076 -0,162 -0,246 -0,328 -0,161 -0,139 0,038 0,375 0,225 -0,125 0,434 -0,259 -0,173 0,110 -0,182 0,123 1 0,204 0,136 0,388 -0,297 -0,143 -0,003 0,115 0,119 -0,022 -0,215 

ST 21 -0,003 0,017 -0,005 0,015 0,001 0,060 0,025 0,003 0,026 -0,026 -0,041 0,005 0,045 0,076 0,001 0,020 0,015 0,089 0,091 0,204 1 0,177 0,153 0,113 0,045 0,086 0,022 0,079 0,131 -0,008 

ST 22 -0,005 0,031 0,033 0,097 0,035 0,022 0,092 -0,055 0,051 0,084 0,089 0,030 0,033 0,102 0 0,112 0,046 -0,035 0,134 0,136 0,177 1 0,106 0,084 0,094 0,103 0,058 0,054 0,031 0,038 

ST 23 0,369 -0,173 0,402 -0,103 -0,240 -0,275 -0,274 -0,041 -0,170 0,042 0,416 0,331 -0,101 0,344 -0,260 -0,128 0,096 -0,227 0,030 0,388 0,153 0,106 1 -0,241 -0,107 -0,012 0,037 0,194 0,087 -0,306 

ST 24 -0,429 0,254 -0,341 0,119 0,272 0,419 0,428 0,146 0,238 0,002 -0,334 -0,400 0,180 -0,263 0,326 0,176 -0,155 0,348 -0,005 -0,297 0,113 0,084 -0,241 1 0,166 0,085 0,002 -0,139 0,016 0,352 

ST 25 -0,151 0,385 -0,072 0,105 0,116 0,218 0,103 0,017 0,112 0,028 -0,071 -0,160 0,321 -0,097 0,116 0,419 0,069 0,239 0,103 -0,143 0,045 0,094 -0,107 0,166 1 0,279 -0,242 -0,002 0,183 0,166 

ST 26 -0,047 0,156 -0,017 0,108 -0,009 0,070 0,086 -0,029 0,036 -0,013 -0,055 -0,057 0,117 0,011 0,093 0,173 0,132 0,041 0,107 -0,003 0,086 0,103 -0,012 0,085 0,279 1 -0,098 0,070 0,193 0,020 

ST 27 -0,039 -0,211 0,038 0,099 -0,021 0,014 -0,049 -0,049 -0,022 -0,011 0,007 0,019 -0,216 0,037 -0,004 -0,221 0,009 -0,085 0,049 0,115 0,022 0,058 0,037 0,002 -0,242 -0,098 1 -0,036 -0,070 -0,025 

ST 28 0,233 -0,024 0,166 -0,071 -0,151 -0,175 -0,119 -0,003 -0,073 -0,021 0,146 0,240 0,030 0,156 -0,087 0,006 0,115 -0,187 0,001 0,119 0,079 0,054 0,194 -0,139 -0,002 0,070 -0,036 1 0,235 -0,129 

ST 29 0,057 0,143 0,055 0,007 -0,074 -0,034 0,003 0,053 -0,015 0,048 0,078 0,064 0,186 0,016 0,008 0,226 0,099 -0,032 0 -0,022 0,131 0,031 0,087 0,016 0,183 0,193 -0,070 0,235 1 -0,038 

ST 30 -0,338 0,226 -0,261 0,243 0,495 0,282 0,309 0,046 0,487 0,065 -0,277 -0,437 0,094 -0,208 0,279 0,141 -0,069 0,223 0,133 -0,215 -0,008 0,038 -0,306 0,352 0,166 0,020 -0,025 -0,129 -0,038 1 
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De resulterende variabelen uit de principale componentenanalyse lieten vervolgens toe om na te gaan 

of er significante verschillen bestaan tussen de generaties voor de net gevonden attitudes. Hiertoe werd 

een one-way ANOVA uitgevoerd. De afhankelijke variabele betreft hier de componentscores per 

attitude, en de onafhankelijke variabele de generatie. Gezien de componentscores net berekend werden 

uit een principale componentenanalyse, zijn deze per definitie onafhankelijk van elkaar. Figuur 4 tot en 

met 9 tonen echter wel aan dat er een of meerdere uitschieters aanwezig zijn voor sommige attitude-

variabelen: ‘auto affectiviteit’, ‘statusbelang’, ‘anti-openbaar vervoer’, ‘pro-milieu’ en ‘autofrustraties’. 

Om het effect van deze uitschieters op de uiteindelijke resultaten na te gaan, werd de ANOVA met en 

zonder uitschieters uitgevoerd. Aangezien de conclusies uit beide analyses echter hetzelfde bleken en 

het hier waarschijnlijk eerder om uitzonderingen dan meetfouten gaat, werd er voor de volledigheid 

gerapporteerd over en verder gewerkt met de variabelen inclusief uitschieters.  

  

 

Figuur 4: Boxplot van de attitude ‘auto affectiviteit' 

 

 

Figuur 5: Boxplot van de attitude 'statusbelang' 
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Figuur 6: Boxplot van de attitude 'anti-openbaar vervoer' 

 

 

Figuur 7: Boxplot van de attitude 'pro-milieu' 

 

 

Figuur 8: Boxplot van de attitude 'verplaatsing functionaliteit' 
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Figuur 9: Boxplot van de attitude 'autofrustraties' 
 

Uitvoering van de one way ANOVA leverde verschillende F-statistieken op. Hieruit werd opgemaakt of 

er significante verschillen bestaan voor de scores van iedere attitude per generatie. De nulhypothese 

stelt dat er geen significante verschillen bestaan tussen generaties. De alternatieve hypothese gaat wel 

uit van significante verschillen. Vervolgens werd voor iedere gevonden significant intergenerationeel 

verschil een post hoc test uitgevoerd, om na te gaan tussen welke generaties onderling er significante 

verschillen bestaan. Om te bepalen welke toets hiervoor geschikt is, werd de homogeniteit in varianties 

nagegaan. Hiertoe werd een Levene statistiek berekend per attitude-variabele. Deze statistiek is 

gebaseerd op de gemiddelde waardes van de scores per attitude. Uit tabel 10 blijkt dat voor bijna alle 

attitudes een gebrek in homogeniteit in varianties bestaat, behalve voor de attitude ‘auto-liefhebber’. 

Indien er significante verschillen tussen de generaties waargenomen werden, werd er voor ‘auto-

liefhebber’ gebruik gemaakt van een post hoc Tukey toets, en voor de andere attitudes een Games-

Howell toets. Hieruit werden conclusies getrokken omtrent de variaties in attitudes tussen de generaties.  

 

Tabel 10: Levene toets voor het nagaan van de homogeniteit van varianties 

 Levene statistiek df1 df2 p 

Auto affectiviteit 3,108 3 1074 0,026 

Statusbelang 2,378 3 1074 0,068 

Anti-openbaar vervoer 1,826 3 1074 0,141 

Pro-milieu 0,837 3 1074 0,473 

Verplaatsing 

functionaliteit 

0,817 3 1074 0,484 

Autofrustraties 1,555 3 1074 0,199 

 
 

3.3.2.6 Associatie tussen attitudes en verplaatsingsgedrag 

 

De invloed van de verschillende attitudes op de frequentie waarmee men voor bepaald 

verplaatsingsmiddel kiest werd nagegaan aan de hand van een reeks meervoudige binaire logistische 

regressies. Enkel de verplaatsingsmodi waarvoor significante verschillen tussen de generaties 
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gevonden werden, werden hier gebruikt voor de analyses. Voor vrije tijdsverplaatsingen betreft dit ‘auto 

als passagier’, ‘auto als bestuurder’, ‘trein’, ‘bus/tram/metro’ en ‘fiets’. Aangezien er vanuit de literatuur 

gesuggereerd wordt dat verplaatsingen in de vrije tijd op de meest vrije manier gebeuren (Van Acker & 

Witlox, 2010a; 2010b), werd er beslist om enkel voor deze verplaatsingen de associatie met 

verplaatsingsgedrag na te gaan. Daar binaire logistische regressies werken aan de hand van kansen, 

werden de afhankelijke variabelen (modale keuzes) eerst getransformeerd tot binaire variabelen. 

Zodoende kregen ‘nooit’, ‘soms’ en ‘regelmatig’ de waarde 0 toegekend, en ‘vaak’ en ‘altijd’ de waarde 

1. Op die manier werd er via logistische regressie gezocht naar de kans op een hoog gebruik van een 

bepaald verplaatsingsmiddel (binaire waarde 1) ten opzichte van de kans op weinig gebruik van dat 

verplaatsingsmiddel (binaire waarde 0). Deze kansen zijn samen gelijk aan 1.  

 

Naast attitudes werd tevens gecontroleerd op de invloed van enkele socio-demografische parameters 

en de omgeving waarbinnen de respondenten wonen op de frequentie in gebruik van de betreffende 

modale keuzes. Ook hiervoor werden verschillende variabelen getransformeerd tot binaire variabelen, 

om de interpreteerbaarheid van de resultaten eenvoudiger te maken. Zodoende werden geboortejaar, 

kinderen (0=nee, 1=ja), gemiddeld jaarinkomen, alleenstaand (0=nee, 1=ja), samenwonend (0=nee, 

1=ja), rijbewijs (0=nee, 1=ja) en autobezit (0=nee, 1=ja) als socio-demografische variabelen aan het 

model toegevoegd en bevolkingsdichtheid en woonomgeving (0=stedelijk, 1=voorstedelijk) als 

omgevingsvariabelen. Op deze manier werd ook getracht om de invloed van de situationele 

veranderingen zoals auto- en rijbewijs bezit op het verplaatsingsgedrag na te gaan. Om nog steeds een 

duidelijk beeld te hebben van de impact van attitudes op de modale keuzes - wat de kern van deze 

onderzoeksvraag is – werden de variabelen als aparte blokken aan de analyse toegevoegd. Socio-

demografische variabalen vormden het eerste blok, omgevingsvariabelen het tweede blok, en de 

attitude dimensies het derde blok. Daarnaast werd er ook een nulmodel gegenereerd, dat een 

voorspelling doet omtrent de kans op de frequentie van een bepaald verplaatsingsmiddel op basis van 

toeval. Hierbij werd enkel rekening gehouden met het intercept of de constante. Wanneer het 

alternatieve model (met blokken 1, 2 en 3) significant beter bevonden wordt dan het nulmodel, kan 

gesteld worden dat de onafhankelijke variabelen verklaringskracht hebben over de betreffende 

verplaatsingskeuzes. Deze analyses werden uitgevoerd voor iedere generatie afzonderlijk en per 

verplaatsingsmiddel.  

 

Na analyse van de output werd er nagegaan of de gegenereerde modellen goed passen bij de gebruikte 

data. Hiervoor werden verschillende fitmaten berekend. Op die manier werd nagegaan of de alternatieve 

modellen significant beter zijn dan het nulmodel. Dit werd gedaan via een Chi²-toets, die het 

waarschijnlijkheidsratio (‘-2 Log Likelihood’ of kortweg ‘-2LL’) van de alternatieve modellen vergelijkt 

met dat van het nulmodel. Elk alternatief model is beter dan het nulmodel wanneer de gevonden X² 

waarde significant verschillend is van nul. Een lage -2LL waarde betekent bijgevolg een hoge 

waarschijnlijkheid en aldus goed model. Wanneer een model significant beter dan het nulmodel 

bevonden wordt, betekent dit dat ten minste een van de regressiecoëfficiënten verschilt van 0. 

Daarnaast werd ook getracht om informatie te verschaffen omtrent de proportie verklaarde variantie 
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(R²). Gezien dit in een logistische regressie onmogelijk is, werd gebruik gemaakt van enkele pseudo R² 

maten: de Cox & Snell en Nagelkerke R². Hoe hoger deze waarden, hoe beter de verklaringskracht van 

het model. Hierbij dient men er echter wel rekening te houden dat de Cox & Snell nooit de waarde 1 kan 

bereiken, en interpretatie hiervan voorzichtig moet gebeuren. De Nagelkerke R² fitmaat, die eigenlijk 

een gestandaardiseerde Cox & Snell is, heeft wel een maximale waarde 1. Na deze controle werd iedere 

variabele afzonderlijk onderzocht. Om te bepalen welke variabelen een significante invloed hebben op 

de kans op een hoog gebruik van een bepaald verplaatsingsmiddel, werd de Wald-statistiek 

geanalyseerd. Indien deze waarde voor een bepaalde variabele significant bevonden wordt, kan men 

besluiten dat deze  waarde een significant effect zal hebben op het eindresultaat. Omgekeerd blijkt hier 

ook uit welke variabelen verwaarloosd mogen worden. 

 

3.3.2.7 Persoonlijke gevolgen van het peak car fenomeen voor de jongvolwassenen  

 

Tot slot werd getracht om een inzicht te verschaffen in de persoonlijke gevolgen voor het lager 

autogebruik van de jongvolwassenen. Deze vraag werd toegevoegd omdat het peak car verhaal 

mogelijk ook directe gevolgen voor de jongvolwassenen in kwestie heeft. De meeste literatuur gaat er 

echter zomaar vanuit dat men er bewust voor kiest om de auto links te laten liggen. Hoe de 

jongvolwassenen zelf kijken tegenover hun eventueel dalend autogebruik en de bijhorende gevolgen 

bleek een nog te onderzoeken veld. Daarom werden de jongvolwassenen enkele specifieke vragen 

voorgelegd, waarmee eerst en vooral achterhaald werd of ze zelf vinden dat ze een lager autogebruik 

hebben dan de oudere generaties, waaronder hun ouders. Daarnaast werd gevraagd of men liever 

vaker met de auto zou rijden dan nu het geval is. Respondenten die hier ‘ja’ op antwoordden, werden 

vervolgens gevraagd of ze hierdoor beperkt zijn in hun mogelijkheden, en op welke vlakken men 

eventuele negatieve gevolgen ondervindt. Voor de analyse van deze resultaten werd gebruik gemaakt 

van een niet-parametrische Chi² -toets, daar het om nominaal geschaalde variabelen gaat. Hiermee 

werd duidelijk of er significante verschillen bestaan tussen de antwoorden die de jongvolwassenen op 

de hierboven gestelde vragen gaven. Analyse van zowel deze statistiek als de percentages liet tot slot 

toe om een gepaste conclusie op te stellen. 
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4. RESULTATEN 

 

4.1 Peak car in Vlaanderen 

 

Het peak car fenomeen wordt doorgaan op twee manieren gemeten: aan de hand van het gemiddeld 

aantal afgelegde kilometers per persoon per dag (gaakpppd) met de auto en het gemiddeld aantal 

verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) met de auto. Tabel 11 toont de algemene verdeling van 

deze variabelen voor alle verplaatsingsmodi samen tussen OVG 3.0 en OVG 5.2. De meest actuele 

data voorhanden dateert momenteel uit 2017. Hieruit blijkt dat de Vlaming gemiddeld 39,89 km per dag 

aflegt, verspreid over 2,65 verplaatsingen. Deze gemiddelden lijken doorheen de verschillende OVG’s 

vrij constant te zijn, wat duidt op het behoud van reistijd en verplaatsingen. Dit mag echter niet 

verwonderen, gezien de zogenaamde BREVER-wet reeds door verschillende academici bevestigd werd 

(Schafer & Victor, 2000; Metz, 2010). De totale tijd die een persoon besteed aan transport is met andere 

woorden eerder een stabiel gegeven. In het kader van peak car gaat men daarom op zoek naar variaties 

in het gebruik van verschillende verplaatsingsmodi binnen dit stabiel verplaatsingsgedrag.  

 

Tabel 11: Verdeling van het gaakpppd en gavpppd tussen OVG 3.0 en OVG 5.2 (Reumers et al., 

2017) 

Variabele OVG 3.0 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 OVG 5.2 

Gaakpppd 41,64 38,23 36,98 42,12 41,46 39,52 46,13 39,89 

Gavpppd 3,14 2,84 2,88 2,78 2,72 2,76 2,74 2,65 
 

Om eventuele peak car trends bloot te leggen worden beide variabelen (gaakpppd en gavpppd) 

opgesplitst per hoofdvervoerswijze. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen autobestuurder, 

autopassagier, trein, bus/tram/metro, (elektrische) fiets en te voet. Tabel 12 toont de verdeling van het 

gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag. Uit het laatste OVG rapport blijkt een 

significante wijziging in deze verdeling tussen OVG 5.2 en alle voorgaande OVG’s te bestaan (Reumers 

et al., 2017). Dit verschil is voornamelijk te danken aan het veranderend aandeel van de auto en de 

trein.  

 

Tabel 12: Gemiddeld aantal afgelegde kilometers (<1000km) per persoon per dag volgens 

hoofdvervoerswijze tussen OVG 3.0 en OVG 5.2 (Reumers et al., 2017) 

Hoofdvervoers-

wijze 

OVG 

3.0 

OVG 

4.1 

OVG 

4.2 

OVG 

4.3 

OVG 

4.4 

OVG 

4.5 

OVG 

5.1 

OVG 

5.2 

Autobestuurder  54,72% 57,44% 52,20% 55,19% 55,72% 56,61% 57,80% 51,68% 

Autopassagier  21,11% 21,47% 24,58% 24,12% 22,45% 22,88% 24,50% 21,30% 

Trein  7,51% 6,29% 7,66% 7,84% 8,83% 6,35% 5,07% 11,54% 

Bus, tram of 

metro 

3,54% 3,50% 3,02% 2,90% 3,10% 2,56% 2,62% 3,58% 

(Elektrische) fiets  4,56% 4,76% 4,55% 4,14% 3,86% 4,01% 3,75% 4,45% 

Te voet 1,60% 1,45% 1,36% 1,18% 1,77% 1,13% 1,45% 1,78% 

Andere  6,96% 5,08% 6,63% 4,63% 4,27% 6,47% 4,81% 5,66% 
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De verdeling van het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze 

wordt voorgesteld in tabel 13. Ook hieruit blijkt een significant verschil in verdeling te bestaan tussen 

OVG 5.2 en alle voorgaande OVG’s (Reumers et al., 2017). Voor deze variabele is dit echter niet te 

danken aan het aandeel van het gebruik van de trein. Opmerkelijke verschillen voltrekken zich immers 

in het aandeel van de auto als bestuurder en de fiets. Voor alle andere verplaatsingsmodi lijken de 

verschillen eerder beperkt. 

  

Tabel 13: Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze 

tussen OVG 3.0 en OVG 5.2 (Reumers et al., 2017) 

Hoofdvervoers-

wijze 

OVG 

3.0 

OVG 

4.1 

OVG 

4.2 

OVG 

4.3 

OVG 

4.4 

OVG 

4.5 

OVG 

5.1 

OVG 

5.2 

Autobestuurder  47,17% 50,42% 49,58% 50,03% 52,15% 51,89% 53,17% 48,71% 

Autopassagier  17,77%  17,36% 17,20% 17,90% 15,73% 16,90% 16,45% 16,25% 

Trein  1,65% 1,48% 2,15% 1,78% 2,02% 1,74% 1,69% 1,78% 

Bus, tram of 

metro 

3,55% 3,61% 3,14% 3,42% 3,69% 3,49% 2,78% 3,14% 

(Elektrische) fiets  14,10% 13,51% 13,17% 11,92% 12,67% 12,78% 12,15% 15,45% 

Te voet 13,32% 11,81% 12,51% 12,29% 12,00% 10,84% 11,41% 12,49% 

Andere  2,44 % 1,81 % 2,24 % 2,64 % 1,75 % 2,36 % 2,35 % 2,18 % 
 

Gezien de aard van de onderzoeksvraag wordt er echter vooral aandacht besteed aan variaties in het 

autogebruik (als bestuurder en passagier). Visualisatie van deze data in figuren 10 en 11 tonen echter 

vooral een sterke daling in autogebruik tussen OVG 5.1 en OVG 5.2. Het gemiddeld aantal afgelegde 

kilometers per persoon per dag met de auto daalde in deze periode met 6,12% als bestuurder, en 3.2% 

als passagier. Samengeteld daalde het aandeel van de auto sinds OVG 5.1 met maar liefst 10%. Een 

opmerkelijke daling, waarvan het verdubbelde treingebruik hoogstwaarschijnlijk een gevolg of oorzaak 

is. Voor de overige verplaatsingsmodi bestaan er geen opmerkelijke verschillen over de jaren heen. 

Analyse van het autogebruik tussen OVG 3.0 en OVG 5.2 toont immers minder spectaculaire resultaten. 

Over de gehele periode daalde het aandeel van de auto slechts met 2,85%. Op lange termijn kan 

hierdoor niet over een opmerkelijke daling van het autogebruik gesproken worden. Dit is waarschijnlijk 

te wijten aan de eerder korte tijdspanne waarover deze resultaten vergeleken werden. Het dalende 

gebruik van de auto is waarschijnlijk reeds veel vroeger begonnen. 

 

Het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag daarentegen daalde tussen OVG 5.1 en OVG 

5.2 met 4,46% als bestuurder, en slechts met 0,2% als passagier. Het aandeel van de auto daalde in 

totaal met 4,66%. Vergelijking van het autogebruik over heel de periode heen van OVG 3.0 tot OVG 5.2 

resulteert in een daling van het autogebruik met slechts 0,02%. Minder opmerkelijke resultaten als voor 

het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag met de auto dus. Op welke resultaten 

men zich precies moet focussen om uitspraken over peak car te doen is echter een subjectieve kwestie. 

Bovendien volstaan deze gegevens lang niet om van een effectieve trendbreuk in autogebruik te mogen 

spreken. Om een eenduidige uitspraak te doen is er immers nood aan vergelijkende data over een veel 

langere tijdspanne. Toch lijkt de data uit het laatste OVG 5.2 veelbelovend naar de toekomst toe: zowel 
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de algemene daling van het autogebruik, de stijging van de trein bij het gemiddeld aantal kilometers en 

de stijging van de fiets bij het gemiddeld aantal verplaatsingen wijzen volgens het Netwerk Duurzame 

Mobiliteit (https://www.duurzame-mobiliteit.be) mogelijk op een bewustwording van de Vlaming om op 

een rationele manier met mobiliteit om te gaan. Mogelijke verklaringen en prognoses naar de toekomst 

toe, moeten blijken uit volgende onderzoeksvragen.  

 

 

Figuur 10: Gemiddeld aantal afgelegde kilometers (<1000km) per persoon per dag volgens 

hoofdvervoerswijze tussen OVG 3.0 en OVG 5.2 

Bron: Reumers et al. (2017), eigen verwerking 

 

 

Figuur 11: Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag volgens hoofdvervoerswijze 

tussen OVG 3.0 en OVG 5.2 

Bron: Reumers et al. (2017), eigen verwerking 
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4.2 Peak car in Gent 

 

4.2.1 Overzicht volledige dataset  

 

Gezien het doel van dit onderzoek, wordt de dataset opgesplitst in verschillende generaties. Tabel 14 

geeft een overzicht van zowel de volledige steekproef, als de verschillende deelsteekproeven. Dit betreft 

generatie Y (geboren tussen 1981 en 2000), generatie X (geboren tussen 1965 en 1980), de babyboom 

generatie (geboren tussen 1946 en 1964) en de vooroorlogse generatie (geboren voor 1964). In totaal 

levert dit een steekproefgrootte van 1078 respondenten op. De beschrijvende statistieken in tabel 14 

verschaffen reeds een eerste overzicht van de steekproef, en legt daarnaast verschillende socio-

demografische verschillen tussen de generaties bloot. Hieruit blijkt een mooie verdeling tussen 

mannelijk en vrouwelijke respondenten voor de volledige steekproef. Voor generatie Y is er echter 

sprake van een lichte oververtegenwoordiging van de vrouwelijke respondenten met 61,6%. Ook voor 

de vooroorlogse generatie valt een kleine oververtegenwoordiging van de mannelijke respondenten op, 

met 60,5%. Aangezien vanuit het studieontwerp getracht werd om een mooie verdeling van lage en 

hoge inkomens te bekomen, zijn ook deze cijfers evenredig verdeeld over de volledige steekproef. 

Wanneer echter ingezoomd wordt op de verschillende generaties, vallen vooral kleine 

oververtegenwoordigingen op van de hogere netto jaarinkomens voor da babyboomers en de 

vooroorlogse generatie, met cijfers van respectievelijk 65,6% en 76,5%. 

 

Gegevens omtrent de huidige thuissituatie van de respondenten leveren daarentegen minder evenredig 

verdeelde resultaten op. Op niveau van de volledige steekproef wonen 37,7% van de respondenten 

samen met een partner zonder kinderen. Dit is meteen ook het hoogste cijfer. Zowel generatie Y, de 

babyboomers en de vooroorlogse generatie volgen deze trend, met respectievelijk 39,6%, 49,1% en 

59,3% van de respondenten die samenwonen met een partner zonder kinderen. Generatie X telt vooral 

respondenten die samenwonen met een partner en kinderen (49,2%). Geen uitzonderlijke resultaten, 

gezien de leeftijden en bijgevolg levensstadia waarin de verschillende generaties zich bevinden. Ook in 

termen van werksituatie liggen de resultaten geheel in lijn van de verwachtingen. Meer dan de helft van 

de respondenten uit de volledige steekproef  (52,8%) is momenteel voltijds aan het werk. Voor generatie 

Y en generatie X liggen deze cijfers immers nog hoger, met respectievelijk 70,3% en 74,2% voltijds 

werkenden. Enkel de babyboomers en de vooroorlogse generatie volgen deze gemiddelden niet, en 

tellen vooral gepensioneerden (46,3% en 98,8%). Logische resultaten, gezien hun leeftijd.  

 

Een belangrijke trend in zowel de volledige steekproef als de verschillende generaties is de sterke 

oververtegenwoordiging van hooggeschoolden. Maar liefst 82,3% van de respondenten heeft een 

diploma op bachelorsniveau of hoger. Daar dit mogelijk de rest van de resultaten sterk beïnvloed heeft, 

dienen conclusies en generalisaties op een voorzichtige manier te gebeuren. Tot slot geeft tabel 14 ook 

aan dat de meeste respondenten in het bezit zijn van een rijbewijs (91,9%) en een auto (69,0%). Cijfers 

op niveau van de verschillende generaties volgen deze trend. De laagste percentages worden 

opgemerkt bij generatie Y. Hierop wordt verder ingegaan in sectie 4.2.5.
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Tabel 14: Vergelijking van de volledige steekproef met de verschillende deelsteekproeven (generaties) 

  Volledige steekproef 
(N=1078) 

Generatie Y  
(N=303) 

Generatie X  
(N=299) 

Babyboom generatie 
(N=395) 

Vooroorlogse generatie 
(N=81) 

Geboortejaar 
Min - max 
Gemiddelde (St. dev.) 

 
1929 - 2000 

1968,23 (16,17) 

 
1981 - 2000 

1988,32 (4,59) 

 
1965 - 1980 

1972,34 (4,77) 

 
1946 - 1964 

1955,53 (5,21) 

 
1929 - 1945 

1939,93 (4,41) 

Geslacht 
Man  
Vrouw 
Niet meegedeeld 

 
48,7%  
50,3%  

1,0%  

 
37,3%  
61,1%  

1,6%  

 
45,5%  
53,2%  

1,3%  

 
57,5%  
42,0%  

0,5%  

 
60,5%  
39,5%  

0,0%  

Gemiddeld netto jaarinkomen 
Laag (< €20000) 
Hoog (> €20000) 

 
41,7% 
58,3%  

 
51,8% 
48,2%  

 
45,8% 
54,2%  

 
34,4% 
65,6%  

 
23,5% 
76,5%  

Thuissituatie 
Alleenstaand, geen kinderen 
Alleenstaand, met kinderen 
Samenwonend, geen kinderen 
Samenwonend, met kinderen 
Thuiswonend 

 
30,4%  

4,5%  
37,7%  
23,7%  

3,8%  

 
35,6%  

0,0%  
39,6%  
14,9%  

9,9%  

 
25,4%  

9,4%  
14,7%  
49,2%  

1,3%  

 
29,1%  
04,8%  
49,1%  
15,9%  

1,0%  

 
35,8%  

1,2%  
59,3%  

0,0%  
3,7%  

Werksituatie 
Student 
Huisman/huisvrouw 
Deeltijds werkend 
Voltijds werkend 
Werkloos 
Gepensioneerd 
Arbeidsongeschikt  

 
3,4%  
1,2%  

13,2%  
52,8%  

2,7%  
24,5%  

2,2%  

 
12,2%  

0,0%  
11,6%  
70,3%  

4,6%  
0,0%  
1,3%  

 
0,0%  
1,7%  

18,1%  
74,2%  

2,0%  
0,3%  
3,7%  

 
0,0%  
1,8%  

13,4%  
33,9%  

2,3%  
46,3%  

2,3%  

 
0,0%  
1,2%  
0,0%  
0,0%  
0,0%  

98,8%  
0,0%  

Diploma 
Laaggeschoold (< bachelorsdiploma) 
Hooggeschoold ( bachelorsdiploma) 

 
17,7% 
82,3% 

 
14,9% 
85,1% 

 
13,7% 
86,3% 

 
20,5% 
79,5% 

 
29,6% 
70,4% 

Rijbewijs  
Ja 
Nee  

 
91,9% 

8,1%  

 
86,1% 
13,9%  

 
93,0% 

7,0%  

 
95,2% 

4,8%  

 
93,8% 

6,2%  

Autobezit 
Ja 
Nee 

 
69,0%  
31,0%  

 
52,5%  
47.5%  

 
69,9%  
30,1%  

 
79,0%  
21,0%  

 
79,0%  
21,0%  
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4.2.2 Verschillen in verplaatsingsgedrag tussen generaties  

 

Een eerste overzicht in de modal split per generatie wordt weergegeven in figuur 12 en 13. Hierbij wordt 

een onderscheid gemaakt tussen verplaatsingen in de vrije tijd en voor werk/school. Aangezien het hier 

ordinale data betreft, werden deze visualisaties gemaakt aan de hand van de mediaan van de 

gebruiksfrequenties per verplaatsingsmiddel. De weergegeven gebruiksfrequenties komen overeen met 

een bepaalde antwoordcategorie, gaande van nooit (=1), soms (=2), regelmatig (=3), vaak (=4) tot altijd 

(=5). Hieruit kunnen reeds enkele voorzichtige conclusies getrokken worden. Om uitspraken te doen 

over variabelen met gelijke medianen tussen generaties wordt er beroep gedaan op de exacte cijfers, 

weergegeven in tabel 15 en 16.  

 

Wat betreft verplaatsingen in de vrije tijd valt op dat generatie Y met een mediaan van ‘soms’ gemiddeld 

gesproken minder gebruikt maakt van de auto als bestuurder dan alle andere generaties, die gemiddeld 

‘regelmatig’ aangaven. Tabel 15 toont immers dat vooral de babyboom generatie regelmatig met de 

auto als bestuurder reist (28,10%), in vergelijking met generatie X (24,40%) en de vooroorlogse 

generatie (23,50%). Voor het gebruik van de auto als passagier, de trein en de bromfiets of motor zijn 

geen verschillen in mediaan tussen generaties waarneembaar. Zowel de auto als passagier als de trein 

blijken gemiddeld gezien slechts ‘soms’ gebruikt te worden. De bromfiets of motor worden door alle 

generaties gemiddelde gesproken nooit gebruikt. Analyse van tabel 15 leert dat de vooroorlogse 

generatie het vaakst aangaf ‘soms’ met de auto als passagier te reizen (63,00%), gevolgd door de 

babyboomers (59,20%), generatie Y (58,10%) en generatie X (57,20%).  Voor het gebruik van de trein 

in de vrije tijd blijkt de babyboom generatie het vaakst voor de antwoordcategorie ‘soms’ te kiezen 

(54,70%) in vergelijking met generaties X en Y (53,80%) en de vooroorlogse generatie (53,10%). De 

bromfiets of motor wordt het minst gebruikt door de vooroorlogse generatie, waarvan 97,50% aangeeft 

hier nooit gebruik van te maken in de vrije tijd, gevolgd door de babyboom generatie (96,50%), generatie 

X (96,30%) en generatie Y (96,00%). 

 

Ook het gebruik van bus, tram of metro in de vrije tijd blijkt eerder beperkt voor generatie Y, generatie 

X en de babyboom generatie, waarvan de meeste respondenten aangaven hier slechts ‘soms’ gebruik 

van te maken in de vrije tijd. Vooral generatie X (56,60%) en generatie Y (54,10%) reizen soms met 

bus, tram of metro. Voor de babyboomers bedraagt dit percentage 46,60%. De vooroorlogse generatie 

lijkt daarentegen gemiddeld gezien het meest gebruik van te maken van deze verplaatsingsmodi, met 

een gemiddeld antwoord van ‘regelmatig’. Opvallend zijn de intergenerationele verschillen omtrent het 

gebruik van de fiets en te voet. Uit figuur 12 blijkt echter dat de vooroorlogse generatie het minst fietst 

(‘soms’), gevolgd door de babyboom generatie (‘regelmatig’). Generatie Y en generatie X maken beiden 

even veel gebruik van de fiets, en gaven gemiddeld aan hier ‘vaak’ gebruik van te maken. Analyse van 

tabel 15 leert dat het generatie Y is die het vaakst gebruik maakt van de fiets (55,40%) in vergelijking 

met generatie X (48,20%). Ook het aandeel respondenten die te voet gaan varieert tussen de 

generaties. Zowel de vooroorlogse generatie als generatie X geven gemiddeld aan hier ‘vaak’ gebruik 

van te maken, met percentages van respectievelijk 43,20% en 46,80%. Generatie Y en de babyboom 



37 
 
 

generatie maken iets minder verplaatsingen te voet, en geven gemiddeld gesproken het vaakst de 

antwoordcategorie ‘regelmatig’ aan. Het zijn echter de babyboomers die de minste verplaatsingen te 

voet maken in de vrije tijd (23,30%) in vergelijking met generatie Y (24,40%).  

 

 

Figuur 12: Modal split per generatie voor verplaatsingen in de vrije tijd 

 

De modal split voor verplaatsingen gerelateerd aan werk/school wordt voorgesteld in figuur 13. Hier valt 

meteen op dat er systematisch lagere frequenties werden aangegeven voor het gebruik van ieder 

verplaatsingsmiddel. Dit mag echter niet verbazen, aangezien men voor deze verplaatsingen vaak 

minder opties tot variatie heeft. Ook vanuit de literatuur wordt dit bevestigd. Onder meer Van Acker et 

al. (2010a; 2010b) stellen dat de keuze van verplaatsingsmiddel voor werk/school minder vrij is dan voor 

vrijetijdsverplaatsingen. Uit figuur 13 blijkt dat generatie Y gemiddeld gezien ‘nooit’ gebruik maakt van 

de auto als bestuurder voor verplaatsingen gerelateerd aan werk/school. De overige generaties geven 

gemiddeld aan hier ‘soms’ gebruik van te maken, met percentages voor generatie X, de babyboom 

generatie en de vooroorlogse generatie van respectievelijk 18,20%, 23,80% en 7,50% (tabel 16).  

 

De gebruiksfrequentie van de auto als passagier en de trein tonen gelijke resultaten. Voor 

verplaatsingen als autopassagier blijken generatie Y (79,10%), generatie X (75,40%) en de 

babyboomers (65,40%) gemiddeld gezien ‘nooit’ gebruik te maken van deze verplaatsingsmodi, terwijl 

de vooroorlogse generatie hier een mediaan van 1,5 toont. Dit wil zeggen dat het gemiddelde zich 

ergens tussen ‘nooit’ en ‘soms’ bevindt. Gebruik van de trein daarentegen gebeurt het minst door 

generatie X, waarvan 58,30% aangeeft nooit met de trein te reizen naar het werk/school. Voor generatie 

Y en de babyboomers zijn deze percentages respectievelijk gelijk aan 55,60% en 49,40%. Ook het 

gebruik van bus/tram/metro en de bromfiets/motor schommelt voor alle generaties rond ‘nooit’. Enkel 

de vooroorlogse generatie vormt hier een uitzondering met een gemiddelde gebruiksfrequentie van 

‘soms’ voor bus/tram/metro. Generatie X blijkt het vaakst aan te geven nooit met bus/tram/ metro te 
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reizen (59,30%), gevolgd door generatie Y (56,20%) en de babyboomers (48,60%). Gebruik van de 

bromfiets of motor gebeurt het minste door de babyboom generatie (97,90%), in vergelijking met 

generatie Y (97,80%), generatie X (96,90%) en de vooroorlogse generatie (94,10%).  

 

Het gebruik van de fiets toont daarentegen wel opvallend hogere resultaten. Generatie Y blijkt het meest 

gebruik te maken van de fiets met een gemiddeld antwoord van ‘vaak’, gevolgd door generatie X met 

‘regelmatig’ en de babyboomgeneratie met ‘soms’. Enkel de vooroorlogse generatie maakt gemiddeld 

gesproken ‘nooit’ gebruik van de fiets om naar werk en of school te gaan. Verplaatsingen naar werk of 

school te voet blijken dan weer eerder zeldzaam. Zowel generatie Y (54,20%) als generatie X (50,20%) 

verplaatsen zich gemiddeld gesproken ‘nooit’ te voet. De babyboom generatie (19,30%) en de 

vooroorlogse generatie (10,50%) verplaatsen zich gemiddeld gesproken ‘soms’ te voet.  

 

 

Figuur 13: Modal split per generatie voor verplaatsingen naar werk en/of school 

 
Ook op niveau van de verschillende generaties in het algemeen kunnen reeds enkele uitspraken gedaan 

worden. Zo blijken generatie Y en de vooroorlogse generatie het vaakst gebruik te maken van de fiets 

voor verplaatsingen in de vrije tijd. Ook generatie X maakt gemiddeld gezien het vaakst gebruik van de 

fiets, maar deelt deze score met verplaatsingen te voet. Het verplaatsingsgedrag van de babyboom 

generatie valt minder eenduidig samen te vatten. Uit figuur 12 blijkt immers dat deze generatie zich 

gemiddeld gezien het vaakst verplaatst met zowel de auto als bestuurder, de fiets als te voet in de vrije 

tijd. Gezien het gebrek aan variatie in de antwoordcategorieën zijn uitspraken over verplaatsingen voor 

werk/school minder eenvoudig vast te stellen. Figuur 13 toont dat generatie Y en generatie X gemiddeld 

gezien het vaakst kiezen voor de fiets bij verplaatsingen voor werk/school. De babyboom generatie en 

vooroorlogse generatie blijken hiervoor minder duidelijke voorkeuren te hebben. Bij de babyboom 

generatie gebeuren de meeste verplaatsingen met de auto als bestuurder, per fiets of te voet. Voor de 

vooroorlogse generatie zijn dit de auto als bestuurder, de bus/tram/metro en te voet. 
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Tabel 15: Frequentie van modale keuzes per generatie voor verplaatsingen in de vrije tijd 

Variabele  Frequentie Generatie Y Generatie X 
Babyboom 

generatie 

Vooroorlogse 

generatie 

Auto 

(bestuurder) 

  

  

  

Nooit 20,10% 13,70% 16,20% 18,50% 

Soms 34,00% 33,80% 27,30% 22,20% 

Regelmatig 24,10% 24,40% 28,10% 23,50% 

Vaak 17,80% 23,40% 20,80% 22,20% 

Altijd 4,00% 4,70% 7,60% 13,60% 

Auto 

(passagier) 

  

  

  

Nooit 10,90% 16,70% 22,80% 19,80% 

Soms 58,10% 57,20% 59,20% 63,00% 

Regelmatig 22,80% 16,40% 12,70% 12,30% 

Vaak 7,90% 9,40% 4,60% 1,20% 

Altijd 0,30% 0,30% 0,80% 3,70% 

Trein  

 
Nooit 20,50% 26,40% 19,20% 19,80% 

Soms 53,80% 53,80% 54,70% 53,10% 

Regelmatig 15,80% 14,70% 17,70% 19,80% 

Vaak 9,60% 4,70% 8,10% 6,20% 

Altijd 0,30% 0,30% 0,30% 1,20% 

Bus - Tram - 

Metro 

  

  

  

Nooit 23,40% 23,10% 18,00% 8,60% 

Soms 54,10% 56,50% 46,60% 35,80% 

Regelmatig 14,90% 11,70% 18,20% 27,20% 

Vaak 7,30% 8,00% 14,90% 23,50% 

Altijd 0,30% 0,70% 2,30% 4,90% 

Bromfiets - 

Motor 

  

  

  

Nooit 96,00% 96,30% 96,50% 97,50% 

Soms 2,30% 2,30% 2,80% 1,20% 

Regelmatig 1,00% 1,00% 0,80% 0,00% 

Vaak 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 

Altijd 0,00% 0,30% 0,00% 1,20% 

Fiets  

  

  

  

Nooit 5,90% 11,00% 22,00% 45,70% 

Soms 11,90% 16,70% 17,00% 22,20% 

Regelmatig 12,50% 15,70% 15,40% 14,80% 

Vaak 55,40% 48,20% 40,50% 12,30% 

Altijd 14,20% 8,40% 5,10% 4,90% 

Te Voet  

  

  

  

  

Nooit 4,60% 3,70% 4,60% 3,70% 

Soms 25,70% 25,40% 22,30% 24,70% 

Regelmatig 24,40% 20,70% 23,30% 17,30% 

Vaak 40,60% 46,80% 44,60% 43,20% 

Altijd 4,60% 3,30% 5,30% 11,10% 
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Tabel 16: Frequentie van modale keuzes per generatie voor verplaatsingen naar werk en/of 

school 

Variabele Frequentie Generatie Y Generatie X 
Babyboom 

generatie 

Vooroorlogse 

generatie 

Auto 

(bestuurder) 

  

  

  

Nooit 49,60% 43,10% 32,00% 40,00% 

Soms 21,10% 18,20% 23,80% 7,50% 

Regelmatig 4,90% 6,20% 13,20% 7,50% 

Vaak 8,50% 11,30% 11,70% 20,00% 

Altijd 15,80% 21,20% 19,20% 25,00% 

Auto 

(passagier) 

  

  

  

Nooit 79,10% 75,40% 65,40% 48,60% 

Soms 16,10% 21,20% 26,40% 34,30% 

Regelmatig 2,90% 1,10% 4,90% 11,40% 

Vaak 0,70% 1,50% 2,40% 5,70% 

Altijd 1,10% 0,80% 0,80% 0,00% 

Trein  

  

  

  

Nooit 55,60% 58,30% 49,40% 44,70% 

Soms 13,70% 16,60% 21,80% 36,80% 

Regelmatig 3,90% 4,80% 8,20% 7,90% 

Vaak 7,40% 4,10% 10,50% 2,60% 

Altijd 19,40% 16,20% 10,10% 7,90% 

Bus - Tram - 

Metro 

  

  

  

Nooit 56,20% 59,30% 48,60% 33,30% 

Soms 28,80% 28,10% 23,70% 25,60% 

Regelmatig 3,60% 3,30% 12,50% 28,20% 

Vaak 6,40% 5,20% 10,10% 2,60% 

Altijd 5,00% 4,10% 5,10% 10,30% 

Bromfiets - 

Motor 

  

  

  

Nooit 97,80% 96,90% 97,90% 94,10% 

Soms 1,40% 2,70% 0,90% 5,90% 

Regelmatig 0,40% 0,40% 0,90% 0,00% 

Vaak 0,40% 0,00% 0,40% 0,00% 

Altijd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fiets  

  

  

  

Nooit 24,10% 28,80% 36,80% 58,30% 

Soms 11,20% 15,10% 14,10% 11,10% 

Regelmatig 3,40% 4,90% 8,30% 8,30% 

Vaak 21,40% 19,30% 24,50% 13,90% 

Altijd 39,80% 31,90% 16,20% 8,30% 

Te Voet  

  

  

  

  

Nooit 54,20% 50,20% 43,50% 36,80% 

Soms 18,30% 21,70% 18,30% 10,50% 

Regelmatig 4,60% 4,90% 8,80% 21,10% 

Vaak 12,30% 14,20% 19,50% 21,10% 

Altijd 10,60% 9,00% 9,90% 10,50% 
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Om na te gaan of de gevonden intergenerationele verschillen ook effectief significant zijn, wordt er per 

verplaatsingsmiddel een Kruskal-Wallis toets uitgevoerd. Deze toets toont dat er wel degelijk statistisch 

significante verschillen bestaan in frequentie van de keuze voor bepaalde verplaatsingsmodi tussen 

generaties. Voor verplaatsingen in de vrije tijd (tabel 17) werden statistisch significante verschillen 

gevonden tussen de generaties voor de frequentie van het gebruik van de auto als bestuurder 

(H(3)=10,601; p<0,05), de auto als passagier (H(3)=27,250; p<0,05), de trein (H(3)=8,559; p<0,05), 

bus/tram/metro (H(3)=49,640; p<0,05) en de fiets (H(3)=110,040; p<0,05) op het 5% significantieniveau. 

Voor verplaatsingen gerelateerd aan werk en/of school (tabel 18) werden significante verschillen 

gevonden van de frequentie van het gebruik van de auto als bestuurder (H(3)=15,558; p<0,05), de auto 

als passagier (H(3)=24,709; p<0,05), de bus/tram/metro (H(3)=20,278; p<0,05), de fiets (H(3)=45,371; 

p<0,05) en te voet (H(3)=9,581; p<0,05) tussen de generaties.  

 

Tabel 17: Kruskall-Wallis test voor vrije tijd verplaatsingen tussen alle generaties 

 Auto 

(best.) 

Auto 

(pass.) 

Trein Bus/tram

/metro 

Bromfiets/

motor 

Fiets Te Voet 

Kruskal-

Wallis H 
10,601 27,250 8,559 49,640 0,414 110,040 2,891 

df 3 3 3 3 3 3 3 

p 0,000 0,014 0,036 0,000 0,937 0,000 0,409 

 

Tabel 18: Kruskall-Wallis voor voor werk/school verplaatsingen tussen alle generaties 

 Auto 

(best.) 

Auto 

(pass.) 

Trein Bus/tram

/metro 

Bromfiets/

motor 

Fiets Te Voet 

Kruskal-

Wallis H 
15,558 24,709 1,962 20,278 2,046 45,371 9,581 

df 3 3 3 3 3 3 3 

p 0,000 0,001 0,580 0,000 0,563 0,000 0,022 

 

Om vervolgens duidelijk te maken tussen welke generaties deze significante verschillen zich nu precies 

voordoen, worden een reeks Mann Whitney toetsen uitgevoerd. Hierbij worden paarsgewijze 

vergelijkingen gemaakt tussen de verschillende generaties onderling, per verplaatsingsmiddel. Op die 

manier kunnen statistisch significante verschillen aangetoond worden in de frequentie waarmee twee 

generaties gebruik maken van een bepaald verplaatsingsmiddel. De gemiddelde ranking scores die 

door deze toets berekend worden, geven prijs welke generatie significant meer of minder gebruik maakt 

van een bepaald verplaatsingsmiddel.  

 

Tabel 19 en 20 geven deze informatie voor vrijetijdsverplaatsingen. Hieruit blijkt dat de 

gebruiksfrequentie van de auto als bestuurder significant lager is voor generatie Y dan voor alle andere 

generaties. Paarsgewijs kunnen verschillende conclusies gemaakt worden. Generatie Y (gemiddelde 

ranking=286,35) maakt minder gebruik van de auto als bestuurder dan generatie X (gemiddelde 

ranking=316,85), U=40709,500; p<0,05. Daarnaast maakt generatie Y (gemiddelde ranking=326,16) 

minder gebruikt van de auto als bestuurder dan de babyboomers (gemiddelde ranking=367,41), 
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U=52769,5, p<0,05. Ook in vergelijking met de vooroorlogse generatie (gemiddelde ranking=217,68) 

blijkt dat generatie Y (gemiddelde ranking=185,77) significant minder gebruik maakt van de auto als 

bestuurder, U=10232; p<0,05. Over het autogebruik als passagier kan gesteld worden dat generatie Y 

(gemiddelde ranking=388,25) hier significant vaker gebruik van maakt dan de babyboomers 

(gemiddelde ranking=319,78), U=48101,5; p<0,05. De gebruiksfrequentie van de auto als passagier 

werd ook significant hoger bevonden voor generatie Y (gemiddelde ranking=199,77) dan voor de 

vooroorlogse generatie (gemiddelde ranking=165,29), U=10067,500; p<0,05. Daarnaast blijkt dat 

generatie X (gemiddelde ranking=370,29) significant vaker gebruik maakt van de auto als passagier 

dan de babyboomers (gemiddelde ranking=330,25), U=52239,5; p<0,05.  

 

De gebruiksfrequentie van de trein werd significant hoger bevonden voor generatie Y (gemiddelde 

ranking=316,23) dan voor generatie X (gemiddelde ranking=286,58), U=40836,0; p<0,05. Daarnaast 

blijkt ook de babyboom generatie (gemiddelde ranking=363,58) significant vaker gebruik te maken van 

de trein dan generatie X (gemiddelde ranking=326,26), U=52700,5; p<0,05. Opvallend zijn de 

intergenerationele verschillen in het gebruik van bus/tram/metro en de fiets voor verplaatsingen in de 

vrije tijd. Deze blijken tussen bijna alle generaties onderling significante verschillen te tonen. Enkel het 

gebruik van bus/tram/metro tussen generatie Y en generatie X is niet significant verschillend. Voor dit 

verplaatsingsmiddel blijkt echter wel dat generatie Y (gemiddelde ranking=318,93) hier significant 

minder gebruik van maakt dan de babyboomers (gemiddelde ranking=372,95), U=50581,0; p<0,05). 

Ook in vergelijking met de vooroorlogse generatie (gemiddelde ranking=251,98) blijkt generatie Y 

(gemiddelde ranking=176,60) significant minder gebruik te maken van bus/tram/metro, U=7453,5; 

p<0,05.  

 

Voor het gebruik van de fiets in de vrije tijd tot slot blijkt dat generatie Y hier significant meer gebruik 

van maakt dan generatie X (U=37909,5; p<0,05), met gemiddelde ranking scores van respectievelijk 

325,89 en 276,79. Ook in vergelijking met de babyboomers (U=119648,0; p<0,05) en de vooroorlogse 

generatie (U=4743,0; p<0,05) blijkt generatie Y significant meer gebruik te maken met de fiets, met 

gemiddelde ranking scores van respectievelijk 302,91 en 410,24 voor de vergelijking tussen de 

babyboomers en generatie Y en 99,56 en 217,35 voor vergelijking tussen de vooroorlogse generatie en 

generatie Y. Daarnaast blijkt ook dat generatie X (gemiddelde ranking=378,22) significant vaker gebruik 

maakt van de fiets dan de babyboomers (gemiddelde ranking=324,25), U=49868,0; p<0,05 en dat 

generatie X (gemiddelde ranking=210,60) significant vaker gebruik maakt van de fiets dan de 

vooroorlogse generatie (gemiddelde ranking=116,29), U=6098,5; p<0,05. Tot slot blijkt de frequentie in 

fietsgebruik significant hoger te zijn voor de babyboomers dan voor de vooroorlogse generatie 

(U=10482,5; p<0,05), met gemiddelde ranking scores van respectievelijk 252,46 en 170,41. Aangezien 

er voor het gebruik van bromfiets/motor en verplaatsingen te  voet geen significante verschillen 

aangetoond werden tussen de verschillende generaties, kunnen hier ook geen verdere uitspraken 

omtrent intergenerationele verschillen gedaan worden. 
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Tabel 19: Verschil in verplaatsingsgedrag tussen generaties onderling voor 

vrijetijdsverplaatsingen 

  
Auto 

(best.) 

Auto 

(pass.) 
Trein 

Bus/tram/

metro 
Fiets 

Generatie Y en 

generatie X 

Mann-

Whitney U 
40709,500 41870,000 40836,000 44908,000 37909,500 

p 0,026 0,072 0,021 0,839 0,000 

Generatie Y en 

babyboomers 

Mann-

Whitney U 
52769,500 48101,500 59400,500 50581,000 119648,000 

p 0,006 0,000 0,854 0,000 0,000 

Generatie Y en 

vooroorlogse 

generatie 

Mann-

Whitney U 
10232,000 10067,500 12152,500 7453,500 4743,000 

p 0,018 0,005 0,883 0,000 0,000 

Generatie X en 

babyboomers 

Mann-

Whitney U 
57837,500 52239,500 52700,500 49518,500 49868,000 

p 0,632 0,003 0,007 0,000 0,000 

Generatie X en 

vooroorlogse 

generatie 

Mann-

Whitney U 
11161,000 10945,000 10783,000 7298,000 6098,500 

p 0,264 0,135 0,096 0,000 0,000 

Babyboomers 

en vooroorl. 

generatie  

Mann-

Whitney U 
15056,500 15664,500 15958,500 12282,000 10482,500 

p 0,391 0,737 0,970 0,000 0,000 

 

Tabel 20: Gemiddelde ranking scores tussen generaties onderling voor vrijetijdsverplaatsingen 

 Gemiddelde ranking score 

Vergelijkende 

generaties 

Auto 

(best.) 

Auto 

(pass.) 

Trein  Bus/tram/  

metro 

Fiets 

Generatie Y 286,35 312,82 316,23 302,79 325,89 

Generatie X 316,85 290,03 286,58 300,19 276,79 

Generatie Y 326,16 388,25 348,04 318,93 410,24 

Babyboomers 367,41 319,78 350,62 372,95 302,91 

Generatie Y 185,77 199,77 192,11 176,60 217,35 

Vooroorlogse generatie 217,68 165,29 193,97 251,98 99,56 

Generatie X 343,44 370,29 326,26 315,61 378,22 

Babyboomers 350,58 330,25 363,58 371,64 324,25 

Generatie X  187,33 194,39 186,06 174,41 210,60 

Vooroorlogse generatie 202,21 176,12 206,88 249,90 116,29 

Babyboomers  236,12 237,66 238,40 229,09 252,46 

Vooroorlogse generatie  250,12 242,61 238,98 284,37 170,41 
 

Dezelfde analyses werden uitgevoerd voor verplaatsingen naar het werk en/of school (tabel 21 en 22). 

Hieruit blijkt dat generatie Y (gemiddelde ranking=266,47) significant minder gebruik maakt van de auto 

als bestuurder dan generatie X (gemiddelde ranking=293,01), U=35207,0;  p<0,05. Ook in vergelijking 

met de babyboomers (U=32694,0; p<0,05) en de vooroorlogse generatie (U=4664,0; p<0,05) blijkt 

generatie Y significant minder gebruik te maken van de auto als bestuurder met gemiddelde ranking 

scores van respectievelijk 308,65 en 257,62, en 187,90 en 158,92. Voor de gebruiksfrequenties van het 
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autogebruik als passagier kan men stellen dat generatie Y hier significant minder gebruik van maakt 

dan zowel de babyboomers (U=28975,0; p<0,05) als de vooroorlogse generatie (U=3269,0; p<0,05). 

De bijhorende gemiddelde ranking scores bedragen respectievelijk 243,14 en 278,72, en 148,97 en 

197,60. Daarnaast maakt ook generatie X (gemiddelde ranking=242,37) hier significant minder gebruik 

van dan de babyboomers (gemiddelde ranking=269,59), U=29005,5; p<0,05. Dezelfde resultaten 

worden gevonden bij vergelijking van generatie X (gemiddelde ranking=144,92) en de vooroorlogse 

generatie (gemiddelde ranking=188,33), U=3278,5; p<0,05. Tot slot blijken er ook significant verschillen 

te bestaan in het autogebruik als passagier tussen de babyboomers en de vooroorlogse generatie 

(3509,5; p<0,05), waarbij gesteld kan worden dat de babyboomers (gemiddelde ranking=137,77) 

significant minder met de auto als passagier reizen dan de vooroorlogse generatie (gemiddelde 

ranking=163,73).  

 

Ook in de gebruiksfrequentie van bus/tram/metro worden verschillende significante intergenerationele 

verschillen waargenomen. Hierbij blijkt dat generatie Y significant minder gebruik maakt van 

bus/tram/metro dan zowel de babyboomers (U=32155,5; p<0,05) als de vooroorlogse generatie 

(U=3909,0; p<0,05). De bijhorende gemiddelde ranking scores bedragen hier respectievelijk 255,43 en 

284,88, en 154,91 en 200,77. Op zijn beurt blijkt generatie X (gemiddelde ranking=245,22) dan weer 

significant minder gebruik te maken van bus/tram/metro dan de babyboomers (gemiddelde 

ranking=283,73), U=29625,5, p<0,05. Vergelijking tussen generatie X (gemiddelde ranking=148,66) en 

de vooroorlogse generatie (gemiddelde ranking=198,86) levert dezelfde significante verschillen op 

(U=3554,5, p<0,05). Analoog aan het verplaatsingsgedrag in de vrije tijd, blijkt de frequentie van het 

gebruik van de fiets opnieuw significant te verschillen tussen alle generaties. Meer specifiek maakt 

generatie Y significant meer gebruik van de fiets dan generatie X (U=37632,5, p<0,05), de babyboomers 

(U=30032,0; p<0,05) en de vooroorlogse generatie (2856,5; p<0,05). De bijhorende gemiddelde ranking 

scores bedragen respectievelijk 304,50 en 275,04; 322,35 en 247,42; en 173,78 en 97,85. Voor 

generatie X (gemiddelde ranking=302,97) kan tevens gesteld worden dat men significant vaker gebruik 

maakt van de fiets dan de babyboomers (gemiddelde ranking=259,41), U=33354,0; p<0,05 en dat 

generatie X (gemiddelde ranking=167,69) ook significant meer gebruik maakt van de fiets dan de 

vooroorlogse generatie (gemiddelde ranking=108,00), U=3222,0; p<0;05. Vergelijking van de 

babyboomers met de vooroorlogse generatie leert dat de babyboomers significant meer gebruik maken 

van de fiets dan de vooroorlogse generatie (U=3768,0; p<0,05), met gemiddelde ranking scores van 

respectievelijk 161,40 en 123,17. Voor verplaatsingen te voet blijkt tot slot dat generatie Y zich op deze 

manier significant minder vaak verplaatst dan de babyboomers (U=33047,0; p<0,05) en de vooroorlogse 

generatie (U=4326,0; p<0,05), met bijhorende gemiddelde ranking scores van respectievelijk 258,86 en 

289,66; en 157,73 en 189,66.  

 

Er bestaan dus sterke verschillen in verplaatsingsgedrag tussen de generaties onderling. Wat vooral 

opvalt is de lagere gebruiksfrequentie van de auto als passagier voor generatie Y in vergelijking met de 

andere generaties. Omgekeerd, lijkt generatie Y veel meer gebruik te maken van de auto als passagier. 

Dit ligt geheel in lijn van de verwachtingen, en bevestigt bovendien ook de eerste hypothese van dit 
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onderzoek dat generatie Y minder met de auto rijdt (als bestuurder) dan de andere generaties. Hiermee 

is echter nog niet bewezen dat peak car volledig toe te schrijven is aan de jongvolwassenen. In welke 

mate generatie Y dit gedrag ook zal aanhouden naarmate men ouder wordt, zal blijken uit verdere 

analyses over eventuele age, cohort of period effecten. 

 

Tabel 21: Verschil in verplaatsingsgedrag tussen generaties onderling voor verplaatsingen 

naar werk/school 

  
Auto 

(best.) 

Auto 

(pass.) 

Bus/tram/

metro 
Fiets Te voet 

Generatie Y en 

generatie X 

Mann-

Whitney U 

35207,000 34841,000 36548,000 37632,500 36864,500 

p 0,039 0,362 0,402 0,028 0,541 

Generatie Y en 

babyboomers 

Mann-

Whitney U 

32694,000 28975,000 32155,500 30032,000 33047,000 

p 0,000 0,001 0,016 0,000 0,016 

Generatie Y en 

vooroorlogse 

generatie 

Mann-

Whitney U 

4664,000 3269,000 3909,000 2856,500 4326,000 

p 0,050 0,000 0,001 0,000 0,031 

Generatie X en 

babyboomers 

Mann-

Whitney U 

35726,000 29005,500 29625,500 33354,000 31872,500 

p 0,128 0,009 0,001 0,001 0,060 

Generatie X en 

vooroorlogse 

generatie 

Mann-

Whitney U 

5003,500 3278,500 3554,500 3222,000 4156,000 

p 0,350 0,000 0,000 0,000 0,054 

Babyboomers 

en vooroorl. 

generatie  

Mann-

Whitney U 

5399,000 3509,500 4200,500 3768,000 4538,000 

p 0,678 0,038 0,083 0,013 0,355 
 

Tabel 22: Gemiddelde ranking scores tussen generaties onderling voor verplaatsingen naar 

werk/school 

 Gemiddelde ranking score 

Vergelijkende 

generaties 

Auto 

(best.) 

Auto 

(pass.) 

Bus/tram/  

metro  

Fiets Te voet 

Generatie Y 266,47 264,62 280,94 304,50 272,30 

Generatie X 293,01 273;53 270,86 275,04 279,93 

Generatie Y 257,62 243,14 255,43 322,35 258,86 

Babyboomers 308,65 278,72 284,88 247,42 289,37 

Generatie Y 158,92 148,97 154,91 173,78 157,73 

Vooroorlogse generatie 187,90 197,60 200,77 97,85 189,66 

Generatie X 267,88 242,37 245,22 302,97 235,37 

Babyboomers 287,86 269,59 283,73 259,41 276,85 

Generatie X  155,76 144,92 148,66 167,69 149,57 

Vooroorlogse generatie 169,41 188,33 198,86 108,00 177,13 

Babyboomers  160,21 137,77 145,34 161,40 148,82 

Vooroorlogse generatie  166,53 163,73 169,29 123,17 162,08 
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Naast de gebruikelijke verplaatsingsmodi werd generatie Y ook een nieuwe manier van verplaatsen 

voorgelegd: de zelfrijdende auto. Gezien de eerder verre toekomst waarin dit verplaatsingsmiddel 

mogelijk een optie wordt om zich te verplaatsen, werd dit enkel aan de jongvolwassenen gevraagd. 

Terwijl een groot deel van de respondenten zowel voor toekomstige verplaatsingen in de vrije tijd als 

werk/school aangeeft hier nog geen idee over te hebben, blijken de meeste respondenten hier toch al 

een mening over te hebben. Uit tabel 23 en 24 blijkt immers dat de zelfrijdende auto nog steeds sterk 

tot de verbeelding spreekt voor de meeste mensen. Voor verplaatsingen in de vrije tijd geeft 16,6% van 

de jongvolwassenen aan er nooit gebruik van te zullen maken op latere leeftijd. Voor verplaatsingen 

naar werk/school bedraagt dit percentage 18,7%. Toch blijkt een klein deel van de respondenten er wel 

al voor open te staan. Zo geeft 1,3% aan zich in de toekomst altijd te verplaatsen met de zelfrijdende 

auto in de vrije tijd (indien mogelijk), en 10,9% zou hier ‘vaak’ gebruik van willen maken.  

 

Tabel 23: Toekomstig verplaatsingsgedrag met een zelfrijdende auto in de vrije tijd voor 

generatie Y (50-60 jaar) 

 Frequentie Generatie Y 

Zelfrijdende auto Nooit 16,6% 

Soms 12,3% 

Regelmatig 12,3% 

Vaak 10,9% 

Altijd 1,3% 

Weet ik niet  46,7% 

 

Gelijkaardige cijfers worden gevonden voor verplaatsingen naar werk en/of school, met 10,0% van de 

respondenten dat zich vaak wil verplaatsen met de zelfrijdende auto in de toekomst, en 1,7% dat 

aangeeft hier altijd gebruik van te willen maken. Het merendeel van de respondenten lijkt dit nog niet 

als realistische verplaatsingsoptie te aanschouwen. Dit mag niet verbazen, gezien ongevallen te wijten 

aan technologische fouten nog steeds minder aanvaard worden in vergelijking met menselijke fouten. 

Vermoedelijk spelen dus voornamelijk veiligheidskwesties mee in de beoordeling van dit 

verplaatsingsmiddel. Gezien dit niet verder bevraagd werd, kunnen hier uiteraard geen correcte 

conclusies over getrokken worden. Of de zelfrijdende auto effectief een realistisch verplaatsingsmiddel 

wordt in de toekomst, en op welke manier de bevolking hiermee zal omgaan, blijft stof tot nadenken.  

 

Tabel 24: Toekomstig verplaatsingsgedrag met een zelfrijdende auto voor werk/school voor 

generatie Y (50-60 jaar) 

 Frequentie Generatie Y 

Zelfrijdende auto  Nooit 18,7% 

 Soms 11,8% 

 Regelmatig 11,8% 

 Vaak 10,0% 

 Altijd 1,7% 

 Weet ik niet  46,0% 
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4.2.3 Variaties in verplaatsingsgedrag van jongvolwassenen 

 

Om na te gaan of de huidige jongvolwassenen zich op een andere manier verplaatsen dan generatie X, 

de babyboomers en de vooroorlogse generatie toen die dezelfde leeftijd hadden, worden er 

verschillende niet-parametrische Mann-Whitney toetsen uitgevoerd. Voorafgaand aan de analyse werd 

een visuele vergelijking van de histogrammen van beide variabelen uitgevoerd. Aangezien de 

gebruiksfrequenties hier op ordinale schaal gemeten werden, stellen de histogrammen de gemiddelde 

waarden per modale keuze voor aan de hand van de mediaan. Figuur 14 en 15 tonen de resultaten van 

verplaatsingen in de vrije tijd. Hieruit blijkt vooral dat de huidige jongvolwassenen zich minder met de 

auto als bestuurder en vaker met de fiets verplaatsen dan de vroegere jongvolwassenen. De resultaten 

van de Mann-Whitney toets moeten uitwijzen voor welke verplaatsingsmodi significante verschillen in 

gebruik tussen de verschillende generaties bestaan.  

 
Tabel 25: Verschil tussen huidig verplaatsingsgedrag van generatie X en vroeger (20-30 jaar) 

verplaatsingsgedrag van de oudere generaties in de vrije tijd. 

 
Auto 

(best.) 

Auto 

(pass.) 
Trein 

Bus/tram

/metro 

Bomfiets

/motor 
Fiets Te voet 

Mann-Whitney U 88156,5 103261,0 100437,0 105564,0 108510,0 70543,5 97550,5 

p 0,000 0,002 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 

G
e

m
id

d
e

ld
e 

ra
n

k
in

g
 s

co
re

 

Generatie Y    442,95 582,20 593,52 574,60 510,12 690,18 601,05 

Oudere 

generaties 
572,06 519,93 516,93 522,92 548,26 477,50 512,52 

 

Tabel 25 toont de resultaten voor verplaatsingen in de vrije tijd. Hieruit blijkt dat de huidige generatie 

zich met alle (voorgestelde) verplaatsingsmodi significant anders verplaatst dan de oudere generaties 

op 20-30 jarige leeftijd. Meer specifiek, blijkt uit de interpretatie van de gemiddelde ranking scores dat 

generatie Y zich significant minder verplaatst met de auto als bestuurder (U=88156,5; p<0,05) en met 

bromfiets/motor (U=108510,0; p<0,05). De bijhorende ranking scores van generatie Y en de oudere 

generaties bedragen respectievelijk 442,95 en 527,06 voor autogebruik als bestuurder; en 510,12 en 

548,26 voor het gebruik van bromfiets/motor. Omgekeerd verplaatst generatie Y zich significant meer 

met de auto als passagier (U=103261,0; p<0,05), de trein (U=100437<0; p<0,05), bus/tram/metro 

(U=105564,0; p<0,05), de fiets (U=70543,5; p<0,05) en te voet (U=97550,5;p<0,05). De bijhorende 

ranking scores tonen bovendien aan dat vooral het verschil in fietsgebruik en verplaatsingen te voet 

sterk zijn gewijzigd onder de jongvolwassen, met ranking scores van 690,18 en 477,50 voor de fiets en 

601,05 en 512,52 voor te voet voor respectievelijk generatie Y en de oudere generaties. De grootste  

verschillen worden opgemerkt voor het autogebruik als bestuurder en verplaatsingen met de fiets en te 

voet. Het lijkt er dan ook sterk op dat de jongvolwassenen hun gemotoriseerde verplaatsingen 

grotendeels hebben omgeruild voor meer duurzame manieren van verplaatsen.  
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Figuur 14: Huidig verplaatsingsgedrag in de vrije tijd voor generatie Y 
 

 

Figuur 15: Vroeger verplaatsingsgedrag in de vrije tijd voor de oudere generaties (20-30 jaar) 
 

Voor verplaatsingen naar het werk en/of school blijken gelijkaardige resultaten te bestaan. Vergelijking 

van figuur 16 met figuur 17 geeft reeds prijs dat vooral het gebruik van de fiets opvallend gestegen is 

onder de huidige jongvolwassenen in vergelijking met vroeger. Daarnaast valt ook een stijging van 

verplaatsingen te voet, en een daling van verplaatsingen met de auto als bestuurder, de trein en 

bus/tram/metro op. Bovendien blijkt het verplaatsingsgedrag van de oudere generaties hier ook meer 

onderling te variëren, waardoor de conclusies van de oudere generaties als geheel op een voorzichtige 

manier dienen te gebeuren. Resultaten van de Mann-Whitney toets worden weergegeven in tabel 26. 
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Tabel 26: Verschil tussen huidig verplaatsingsgedrag van generatie X en vroeger (20-30 jaar) 

verplaatsingsgedrag van de oudere generaties voor werk/school. 

 
Auto 

(best.) 

Auto 

(pass.) 
Trein 

Bus/tram

/metro 

Bomfiets

/motor 
Fiets Te voet 

Mann-Whitney U 72896,0 70520,0 96280,5 86090,5 88154,5 67763,0 92468,5 

p 0,000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000 0,013 

G
e

m
id

d
e

ld
e 

ra
n

k
in

g
 s

co
re

 

Generatie Y 399,18 395,32 481,52 447,37 457,90 640,01 468,09 

Oudere 

generaties 
552,82 515,00 511,46 516,59 497,84 455,72 515,39 

 

Behalve in het gebruik van de trein (U=96280,5; p>0,05), blijken opnieuw alle verplaatsingsmodi 

significant veranderd te zijn in gebruik. Een opvallend verschil met vrije tijdsverplaatsingen is dat 

generatie Y (gemiddelde ranking=395,32) in vergelijking met de oudere generaties (gemiddelde 

ranking=515,00) hier wel significant minder gebruik maakt van de auto als passagier (U=70520,0; 

p<0,05). Voorts geldt dat generatie Y ook significant minder gebruik maakt van de auto als bestuurder 

(U=72896,0; p<0,05), bus/tram/metro (U=86090,5; p<0,05), bromfiets/motor (U=88154,5; p<0,05) en te 

voet (U=468,09; p<0,05), en significant meer gebruik maakt van de fiets (U=67763,0; p<0,05). De 

bijhorende ranking scores voor generatie Y en de oudere generaties bedragen respectievelijk 399,18 

en 552,82 voor autogebruik als bestuurder; 447,37 en 516,59 voor bus/tram/metro; 457,90 en 497,84 

voor bromfiets/motor; 468,09 en 515,39 voor te voet en 640,01 en 455,72 voor de fiets. Ook hier blijken 

de grootste verschillen te bestaan in autogebruik als bestuurder en verplaatsingen met de fiets of te 

voet, alsook in autogebruik als passagier dat hier tevens lager is voor de huidige generatie. Ook voor 

verplaatsingen naar werk en/of school kan dus geconcludeerd worden dat de huidige jongvolwassenen 

op een rationelere manier met mobiliteit omgaan dan de vroegere jongeren, en het gebruik van de auto 

steeds vaker achterwege laten. Ook de tweede hypothese van dit onderzoek wordt hiermee bevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Huidig verplaatsingsgedrag voor werk/school voor generatie Y 
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Figuur 17: Vroeger verplaatsingsgedrag voor werk/school voor de oudere generaties (20-30 

jaar) 

 
Vervolgens wordt er ook nagegaan of er significante verschillen bestaan tussen de generaties voor 

verschillende verplaatsingsparameters waarvan verwacht wordt dat ze voor de huidige 

jongvolwassenen gewijzigd zijn. Voor deze analyses wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen 

generatie X, de babyboomers en de vooroorlogse generatie, aangezien er mogelijk ook interessante 

verschillen bestaan tussen deze oudere generaties. Ook hieruit wordt interessante informatie gehaald 

omtrent eventuele veranderingen van jongvolwassenen over de jaren heen. Een eerste analyse betreft 

de verschillen in gemiddelde leeftijd waarop men eventueel een rijbewijs behaalde en/of een eerste auto 

aankocht. Significante relaties tussen de generaties en deze twee variabelen worden onderzocht aan 

de hand van een F-toets. Deze resultaten worden weergegeven in tabel 27. Hieruit blijkt een significante 

relatie te bestaan tussen de generatie en de gemiddelde leeftijd waarop de respondenten hun rijbewijs 

behaalden (X²(3)=5,070; p<0,05). Ondanks de gemiddelde waarden op het eerste zich niet sterk 

variëren per generatie, toont een post hoc t-toets wel een significant verschil aan tussen generatie Y 

(gemiddeld 19,91 jaar) en de vooroorlogse generatie (gemiddeld 21,59 jaar).  

 

Voor de gemiddelde leeftijd waarop men een eerste auto kocht worden geen significante verschillen 

tussen de generaties gevonden (X²(3)=0,773; p>0,05). Deze leeftijden schommelen voor iedere 

generatie rond de 25 jaar. Volgens deze resultaten blijken de huidige jongvolwassenen zich niet 

spectaculair verschillend te gedragen dan de vroegere jongvolwassenen. Wel opvallend is de significant 

jongere leeftijd bij het behalen van een rijbewijs voor generatie Y. Terwijl er eerder verwacht werd dat 

het behalen van een rijbewijs alsmaar verder uitgesteld wordt, blijkt hier net het omgekeerde te bestaan. 

Hoewel niet significant verschillend tussen de generaties, blijkt generatie Y ook vroeger een auto aan 

te kopen dan de andere generaties. Terwijl de huidige jongvolwassenen dus vroeger hun rijbewijs 

behalen en een auto kopen, blijken ze er gewoon minder gebruik van te maken.  
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Tabel 27: Leeftijd bij het behalen van een rijbewijs en de aankoop van een auto per generatie 

 

Vervolgens wordt er ook nagegaan of er significante verschillen bestaan tussen de antwoorden die 

iedere generatie aangaf voor het al dan niet ooit gekocht hebben van een auto, eventuele plannen om 

nog een auto aan te kopen, de belangrijkste reden voor de aanschaf van de eerste auto, en de 

belangrijkste criteria voor de keuze van een automerk. Ook hieruit wordt interessante informatie gehaald 

omtrent eventuele veranderingen van jongvolwassenen over de jaren heen. Tabel 28 toont een 

significante relatie tussen de verschillende generaties en het al dan niet ooit gekocht hebben van een 

auto (X²(3)=107,234; p<0,05). Meer specifiek, blijkt dat 56,4% van de respondenten uit generatie Y nooit 

een auto kocht. Een significant hoger percentage dan alle oudere generaties, volgens de post hoc t-

toets. Dit resultaat nuanceert ook meteen de voorgaande resultaten omtrent verschillen in leeftijden bij 

het behalen van een rijbewijs en aankoop van een auto. Terwijl de huidige jongvolwassenen dus vroeger 

bezig blijken te zijn met hun automobiliteit, gaat het hier wel om beduidend lagere percentages. Daar 

dit waarschijnlijk te maken heeft met het steeds verder uitstellen van een zelfstandige levensstijl, werd 

iedere autoloze respondent ook gevraagd naar eventuele toekomstige plannen om nog een auto aan te 

kopen. Opvallend is dat 65,3% van de jongvolwassenen ook niet van plan is om nog een auto aan te 

schaffen in de toekomst. Dit betekent mogelijk een eerste aanwijzing richting een cohort effect voor 

generatie Y, daar de meeste respondenten uit deze generatie hun autoloze bestaan ook niet wensen te 

veranderen.  

 

Aan de respondenten die wel in het bezit zijn van een auto, werd gevraagd naar de belangrijkste reden 

voor de aanschaf van hun eerste auto. Hieruit blijkt voor alle generaties vooral de nood aan 

verplaatsingsvrijheid een doorslaggevend criterium te zijn in de beslissing om een auto te kopen. Er 

werd dan ook geen significante relatie gevonden tussen de generaties voor de redenen voor aankoop 

van een auto (X²(15)=17,752; p>0,05). Tot slot toont tabel 26 dat iedere generatie voornamelijk de prijs 

van een wagen in beschouwing neemt bij de keuze van een bepaald automerk. Ook hier werden geen 

significante intergenerationele verschillen gevonden (X²(12)=20,302; p>0,05). Wat wel opvalt is het 

afnemende belang van status bij de aankoop van een auto volgens dalende ouderdom van de 

respondenten. Dit geeft mogelijk aan dat de auto haar aanzien als statussymbool langzaam aan het 

verliezen is. Aangezien hier echter geen significante verschillen tussen de generaties aangetoond 

konden worden, kan er hier ook geen statistisch gegronde conclusie over genomen worden. Voor deze 

variabelen lijken dus geen sterke verschillen te bestaan tussen de huidige en de vroegere 

jongvolwassenen. 

Variabele 

 

Generatie 

Y 

Generatie 

X 

Babyboom 

generatie 

Vooroorl. 

generatie 

F(df)p 

Gemiddelde leeftijd waarop men 

rijbewijs behaalde 

19,91a 20,21a 20,41a 21,59b 5,070 

(3) 

0,002 

Gemiddelde leeftijd waarop men 

een eerste auto gekocht 

24,52 24,75 24,97 25,11 0,372 

(3) 

0,773 
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Tabel 28: (Toekomstige) aankoop van een auto per generatie 

Variabele Antwoord 

categorieën 

Generatie 

Y 

Generatie 

X 

Babyboom 

generatie 

Vooroorl. 

generatie 

Chi²(df)p 

Ooit een auto 

gekocht 

Nee 56,4%a 20,4%b 10,6%c 11,1%b,c 207,234 

(3) 

0,000 
Ja 43,6%a 79,6%b 89,4%c 88,9%b,c 

Plannen om 

auto te kopen 

Nee 65,3%a 90,0%b 92,8%b 100,0% 38,569 

(3) 

0,000 
Ja 34,7%a 10,0%b 7,2%b 0,0% 

Belangrijkste 

reden voor 

aanschaf auto 

Verplaatsings-

vrijheid  

85,5% 80,7% 85,5% 83,3% 17,752 

(15) 

0,276 Betrouwbaarheid  2,3% 2,9% 0,6% 0,0% 

Comfort 3,8% 6,3% 6,3% 9,7% 

Veiligheid 0,0% 2,5% 1,1% 0,0% 

Snelheid 6,9% 6,3% 6,0% 6,9% 

Belangrijkste 

criteria bij 

autokeuze 

Betrouwbaarheid  24,6% 25,7% 21,7% 23,6% 20,302 

(12) 

0,062 
Design 13,1% 11,4% 6,6% 9,7% 

Prijs 40,8% 35,9% 48,4% 41,7% 

Status 0,0% 0,8% 0,3% 2,8% 

Geen specifieke 

reden 

21,5% 26,2% 23,1% 22,2% 

 

4.2.4 Age of cohort effecten 

 

Het onderzoek naar peak car kent nog verschillende onzekerheden. Een daarvan is de vraag of het 

huidige verplaatsingsgedrag van de jongvolwassenen ook zal aanhouden naargelang men ouder wordt. 

Om hier voorzichtig een antwoord op te formuleren en dus te controleren op age en cohort effecten, 

wordt er een vergelijking gemaakt tussen het huidige en toekomstige verplaatsingsgedrag van generatie 

Y (50-60 jaar). Aangezien het toekomstig verplaatsingsgedrag echter volledig hypothetisch is, dient dit 

met de nodige voorzichtigheid behandeld te worden. Mogelijk komen deze beweringen niet overeen met 

het effectieve verplaatsingsgedrag op oudere leeftijd. Ook voor deze vergelijkingen wordt een 

onderscheid gemaakt tussen verplaatsingen in de vrije tijd en naar werk/school. Vergelijkingen tussen 

de histogrammen van het verplaatsingsgedrag op verschillende leeftijden geven een eerste inzicht in 

de mogelijk significante verschillen. Gezien de antwoordcategorieën van het verplaatsingsgedrag op 

ordinaal niveau gemeten werden, stellen de visualisaties de mediaan per verplaatsingsmodus voor. De 

antwoordcategorie ‘weet ik niet’ bij verplaatsingen in de toekomst wordt hier verwijderd uit de data, 

aangezien hiervoor geen vergelijkingen mogelijk zijn met het huidig verplaatsingsgedrag.   

 

Uit de vergelijking van figuur 14 met figuur 18 lijken er geen opvallende verschillen te bestaan in het 

huidige en voorspelde toekomstige verplaatsingsgedrag voor generatie Y in de vrije tijd. Enkel voor de 

frequentie van het gebruik van de auto als bestuurder wordt een gemiddelde stijging in mediaan 

opgemerkt ‘soms’ naar ‘regelmatig’. De beperkte verschillen in verplaatsingsgedrag tussen beide 

figuren suggereren echter dat de weergegeven gebruiksfrequenties cohort-specifiek zijn.  
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Figuur 18: Toekomstig verplaatsingsgedrag in de vrije tijd voor generatie Y (50-60 jaar) 
 

Om zinvolle conclusies te formuleren wordt er vervolgens nagegaan of er effectief significante 

verschillen bestaan tussen het huidig en toekomstig verplaatsingsgedrag van generatie Y. Hiertoe 

worden er een reeks gepaarde tekentoetsen uitgevoerd. Met deze toets wordt er nagegaan of er 

significante verschillen bestaan tussen de medianen van twee gepaarde observaties. De gepaarde 

variabele betreft hier telkens de gebruiksfrequentie van een bepaald verplaatsingsmiddel (nu en in de 

toekomst) door generatie Y. Uit tabel 29 blijkt dat generatie Y zich later in de vrije tijd op bijna alle 

mogelijk manieren anders zal verplaatsen dan nu, behalve met de motor of bromfiets. Meer specifiek, 

blijken de huidige jongvolwassenen zich in de toekomst significant vaker te gaan verplaatsen met de 

auto als bestuurder (Z=-3,967; p<0,05), de auto als passagier (Z=-5,405; p<0,05), de trein (Z=-6,051; 

p<0,05), bus/tram/metro (Z=-6,825; p<0,05) en te voet (Z=-2,002; p<0,05). Omgekeerd zal generatie Y 

zich significant minder verplaatsen met de fiets (-2,468, p<0,05) in de vrije tijd.  

 

Tabel 29: Verschil tussen huidig en toekomstig (50-60 jaar) verplaatsingsgedrag in de vrije tijd 

voor generatie Y 

 
Z p Negatieve 

verschillen 

Positieve 

verschillen 

Gelijk 

Auto(best.)5060 – Auto(best.) -3,967 0,000 39 84 143 

Auto(pass.)5060 – Auto(pass.) -5,406 0,000 28 87 156 

Trein5060 – Trein -6,051 0,000 21 84 167 

Bustrammetro5060 – 

Bustrammetro 

-6,825 0,000 27 107 137 

Bromfietsmotor5060 – 

Bromfietsmotor 

- 0,238* 6 12 255 

Fiets5060 – Fiets -2,468 0,014 69 42 165 

Tevoet5060 – Tevoet -2,002 0,045 44 66 166 
*Binomiale distributie gebruikt (exact sig.) 
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Figuur 19: Toekomstig verplaatsingsgedrag voor werk/school voor generatie Y (50-60 jaar) 

 

Ook voor verplaatsingen naar werk/school suggereert vergelijking van figuur 16 en 19 een duidelijke 

verandering in verplaatsingsgedrag. Zowel het gebruik van de auto (als bestuurder en passagier), trein, 

bus/tram/metro als te voet stijgen van een mediaan van ‘nooit’ naar ‘soms’. Voor verplaatsingen met de 

bromfiets/motor en de fiets lijken er geen opvallende veranderingen te bestaan. Dit vermoedt 

verschillende age effecten voor generatie Y. De gemaakte suggesties worden vervolgens onderworpen 

aan statistische analyse in de vorm van een tekentoets.  Tabel 30 toont dat generatie Y zich in de 

toekomst met ieder verplaatsingsmiddel significant anders zullen verplaatsen. Meer specifiek denkt 

generatie Y zich significant meer te verplaatsen met de auto als bestuurder (Z=-4,373; p<0,05), de auto 

als passagier (Z=-7,747; p<0,05), de trein (Z=-2,775; p<0,05), bus/tram/metro (Z=-8,140; p<0,05), 

bromfiets/motor (p<0,05) en te voet (Z=-6,592; p<0,05). Enkel het gebruik van de fiets zou significant 

dalen (Z=-2,224; p<0,05). Hiermee wordt de derde hypothese van dit onderzoek echter verworpen.  

 

Tabel 30: Verschil tussen huidig en toekomstig (50-60 jaar) verplaatsingsgedrag voor 

werk/school voor generatie Y 

 Z p Negatieve 

verschillen 

Positieve 

verschillen 

Gelijk  

Auto(best.)5060 – Auto(best.) -4,373 0,000 42 94 106 

Auto(pass.)5060 – Auto(pass.) -7,747 0,000 12 92 122 

Trein5060 – Trein -2,775 0,006 50 83 105 

Bustrammetro5060 – 

Bustrammetro 

-8,140 0,000 22 120 92 

Bromfietsmotor5060 – 

Bromfietsmotor 

- 0,001* 1 14 226 

Fiets5060 – Fiets -2,224 0,026 100 70 85 

Tevoet5060 – Tevoet -6,592 0,000 22 94 123 
*Binomiale distributie gebruikt (exact sig.) 
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Tabel 31: Vroeger verplaatsingsgedrag in de vrije tijd voor de oudere generaties (20-30 jaar) 

 
Frequentie Generatie X 

Babyboom 

generatie 

Vooroorlogse 

generatie 

Auto (bestuurder) 

  

  

  

  

Nooit 15,1% 14,9% 18,5% 

Soms 23,4% 17,5% 4,9% 

Regelmatig 23,7% 23,8% 17,3% 

Vaak 30,8% 32,2% 35,8% 

Altijd 6,4% 11,1% 18,5% 

Weet ik niet meer 0,7% 0,5% 4,9% 

Auto (passagier) 

  

  

  

  

Nooit 12,4% 19,2% 24,7% 

Soms 53,2% 51,4% 51,9% 

Regelmatig 18,1% 17,7% 8,6% 

Vaak 15,1% 9,9% 12,3% 

Altijd 1,0% 1,5% 0,0% 

Weet ik niet meer 0,3% 0,3% 2,5% 

Trein  

  

  

  

  

Nooit 27,8% 34,7% 40,7% 

Soms 48,8% 47,3% 43,2% 

Regelmatig 15,4% 12,4% 11,1% 

Vaak 7,7% 4,6% 1,2% 

Altijd 0,3% 0,8% 2,5% 

Weet ik niet meer 0,0% 0,3% 1,2% 

Bus - Tram - Metro 

  

  

  

  

Nooit 29,1% 40,5% 30,9% 

Soms 46,5% 39,5% 46,9% 

Regelmatig 14,4% 12,9% 11,1% 

Vaak 9,4% 4,8% 8,6% 

Altijd 0,7% 1,5% 1,2% 

Weet ik niet meer 0,0% 0,8% 1,2% 

Bromfiets - Motor 

  

  

  

  

Nooit 87,6% 88,6% 91,4% 

Soms 6,4% 6,1% 2,5% 

Regelmatig 2,0% 2,8% 0,0% 

Vaak 4,0% 2,3% 2,5% 

Altijd 0,0% 0,0% 0,0% 

Weet ik niet meer 0,0% 0,3% 3,7% 

Fiets  

  

  

  

  

Nooit 13,4% 20,8% 28,4% 

Soms 20,1% 28,9% 33,3% 

Regelmatig 17,1% 21,8% 23,5% 

Vaak 41,8% 26,1% 12,3% 

Altijd 7,4% 2,0% 1,2% 

Weet ik niet meer 0,3% 0,5% 1,2% 

Te Voet  

  

  

  

  

Nooit 8,0% 13,4% 9,9% 

Soms 32,1% 30,6% 43,2% 

Regelmatig 22,1% 24,3% 19,8% 

Vaak 31,8% 27,1% 23,5% 

Altijd 6,0% 3,8% 2,5% 

Weet ik niet meer 0,0% 0,8% 1,2% 
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Tabel 32: Vroeger verplaatsingsgedrag voor werk/school voor de oudere generaties (20-30 jaar) 

 
Frequentie Generatie X 

Babyboom 

generatie 

Vooroorlogse 

generatie 

Auto (bestuurder) 

  

  

  

  

Nooit 29,5% 20,3% 23,6% 

Soms 18,6% 16,0% 4,2% 

Regelmatig 10,8% 15,8% 11,1% 

Vaak 23,1% 24,3% 20,8% 

Altijd 17,3% 23,0% 37,5% 

Weet ik niet meer 0,7% 0,5% 2,8% 

Auto (passagier) 

  

  

  

  

Nooit 56,7% 52,2% 54,3% 

Soms 31,7% 31,7% 32,9% 

Regelmatig 6,0% 8,5% 2,9% 

Vaak 4,9% 5,6% 1,4% 

Altijd 0,7% 1,2% 2,9% 

Weet ik niet meer 0,0% 0,9% 5,7% 

Trein  

  

  

  

  

Nooit 43,9% 43,8% 49,3% 

Soms 17,0% 20,0% 28,2% 

Regelmatig 8,7% 10,1% 8,5% 

Vaak 19,0% 15,1% 8,5% 

Altijd 11,1% 10,4% 4,2% 

Weet ik niet meer 0,3% 0,5% 1,4% 

Bus - Tram - Metro 

  

  

  

  

Nooit 44,8% 48,6% 36,6% 

Soms 23,6% 22,2% 39,4% 

Regelmatig 11,8% 11,0% 11,3% 

Vaak 14,6% 13,2% 7,0% 

Altijd 4,9% 4,8% 4,2% 

Weet ik niet meer 0,3% 0,3% 1,4% 

Bromfiets - Motor 

  

  

  

  

Nooit 89,2% 88,7% 92,5% 

Soms 4,9% 5,5% 1,5% 

Regelmatig 2,4% 2,3% 1,5% 

Vaak 3,5% 2,9% 1,5% 

Altijd 0,0% 0,3% 0,0% 

Weet ik niet meer 0,0% 0,3% 3,0% 

Fiets  

  

  

  

  

Nooit 35,3% 40,2% 50,7% 

Soms 16,4% 20,1% 24,7% 

Regelmatig 8,6% 11,3% 6,8% 

Vaak 29,8% 22,0% 11,0% 

Altijd 9,2% 6,1% 4,1% 

Weet ik niet meer 0,7% 0,3% 2,7% 

Te Voet  

  

  

  

  

Nooit 40,8% 46,7% 40,3% 

Soms 17,5% 18,3% 18,1% 

Regelmatig 10,6% 12,2% 15,3% 

Vaak 23,6% 16,1% 19,4% 

Altijd 6,8% 6,1% 5,6% 

Weet ik niet meer 0,7% 0,6% 1,4% 
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Tabel 33: Toekomstig verplaatsingsgedrag in de vrije tijd voor generatie Y (50-60 jaar) 

 Frequentie Generatie Y 

Auto (bestuurder) Nooit 11,9% 

  Soms 27,2% 

  Regelmatig 25,5% 

  Vaak 20,2% 

  

Altijd 3,3% 

Weet ik niet 11,9% 

Auto (passagier) Nooit 7,0% 

  Soms 41,1% 

  Regelmatig 22,5% 

  Vaak 17,9% 

  

Altijd 1,3% 

Weet ik niet  10,3% 

Trein  Nooit 15,2% 

  Soms 36,1% 

  Regelmatig 24,8% 

  Vaak 13,2% 

  Altijd 0,7% 

 Weet ik niet 9,9% 

Bus – Tram – Metro Nooit 11,6% 

  Soms 39,7% 

  Regelmatig 26,2% 

  Vaak 11,3% 

  

Altijd 1,0% 

Weet ik niet 10,3% 

Bromfiets – Motor Nooit 84,4% 

  Soms 3,6% 

  Regelmatig 1,7% 

  Vaak 0,7% 

  

Altijd 0,0% 

Weet ik niet 9,6% 

Fiets  Nooit 2,3% 

  Soms 11,9% 

  Regelmatig 21,9% 

  Vaak 48,0% 

  

Altijd 7,3% 

Weet ik niet 8,6% 

Te Voet  Nooit 3,6% 

  Soms 17,5% 

  Regelmatig 26,5% 

  Vaak 38,7% 

  

Altijd 5,0% 

Weet ik niet 8,6% 
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Tabel 34: Toekomstig verplaatsingsgedrag voor werk/school voor generatie Y (50-60 jaar) 

 Frequentie Generatie Y 

Auto (bestuurder) Nooit 20,7% 

  Soms 23,8% 

  Regelmatig 13,3% 

  Vaak 19,0% 

 

Altijd 8,5% 

Weet ik niet, 14,6% 

Auto (passagier) Nooit 36,8% 

  Soms 30,6% 

  Regelmatig 9,0% 

  Vaak 8,3% 

  

Altijd 0,0% 

Weet ik niet 15,3% 

Trein  Nooit 24,7% 

  Soms 24,4% 

  Regelmatig 17,6% 

  Vaak 12,9% 

  

Altijd 4,7% 

Weet ik niet 15,6% 

Bus - Tram - Metro Nooit 19,7% 

  Soms 31,3% 

  Regelmatig 18,4% 

  Vaak 11,9% 

  

Altijd 1,7% 

Weet ik niet 17,0% 

Bromfiets - Motor Nooit 81,1% 

  Soms 2,7% 

  Regelmatig 1,7% 

  Vaak 1,0% 

  

Altijd 0,3% 

Weet ik niet 13,1% 

Fiets  Nooit 6,8% 

  Soms 13,2% 

  Regelmatig 14,5% 

  Vaak 42,2% 

  

Altijd 11,1% 

Weet ik niet 12,2% 

Te Voet  Nooit 24,0% 

  Soms 17,8% 

  Regelmatig 13,0% 

  Vaak 25,0% 

  

Altijd 5,1% 

Weet ik niet 15,1% 
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4.2.5 Verschillen in auto- en rijbewijsbezit tussen generaties 

 

Een reeks Chi²-toetsen maken duidelijk of er significante relaties bestaan tussen de verschillende 

generaties omtrent het bezit en toegang tot de auto, de voornaamste reden voor geen autobezit, het al 

dan niet behaald hebben van een rijbewijs en de belangrijkste reden waarom men dit niet behaalde. 

Deze resultaten worden voorgesteld in tabel 35, waarbij schuingedrukte percentages aangeven dat er 

een significant verschil gevonden werd tussen de generaties. Hierbij wordt een verschil in zowel 

autobezit (X²(9)=98,661; p<0,05) als rijbewijsbezit (X²(3)=10,190;p<0,05) waargenomen tussen de 

verschillende generaties. Deze verschillen zijn significant op het 5% significantieniveau. Een post hoc 

Z-test berekent vervolgens de significantie van de verschillen tussen de generaties onderling. 

Resultaten van deze toets worden weergegeven door een subscript letter naast ieder percentage. 

Hieruit blijkt dat generatie Y significant minder vaak in het bezit is van een auto (52,5%) dan generatie 

X (69,9%), de babyboomers (79,0%) en de vooroorlogse generatie (79,0%). Ook de verschillen tussen 

generatie X en de babyboomers blijken significant verschillend van elkaar. Daarnaast valt ook op dat 

vooral generatie Y toegang heeft tot een andere auto (18,8% ‘regelmatig’ en 16,5% ‘altijd’). Deze cijfers 

zijn significant hoger dan bij de babyboom generatie (3,0% en 8,4%) en de vooroorlogse generatie 

(3,7% en 3,7%). Dit heeft mogelijk te maken met de opkomende deeleconomie, waarvan vooral de 

jongvolwassenen mee in de trend zijn gestapt.  

 

Als reden voor het lage autobezit blijkt generatie Y hier vooral geen nood aan te hebben (51,4%). Toch 

zijn de redenen voor generatie Y hier sterker verdeeld over de verschillende antwoordcategorieën, 

waarbij ook het niet in het bezit zijn van een rijbewijs (20,1%), prijs (16,7%) en uitstoot (11,8%) 

regelmatiger aangegeven worden dan bij de andere generaties. De antwoorden tussen de verschillende 

generaties blijken bovendien ook significant verschillend van elkaar (X²(9)=19,845; p<0,05). Resultaten 

van de post hoc test onthullen echter dat men enkel voor de antwoordoptie ‘geen nood aan’ effectief 

van significante verschillen kan spreken, waaruit geconcludeerd kan worden dat de babyboom generatie 

(69,9%) en de vooroorlogse generatie (94,1%) deze reden significant vaker aangegeven hebben dan 

generatie Y (51,4%).  

 

Ook de redenen voor het niet behalen van een rijbewijs lijken op het eerste zicht verschillend tussen de 

generaties. Toch werd hier geen significant verschil gevonden (X²(9)=7,478; p<0,05). Desalniettemin 

kunnen voorzichtige conclusies uit de cijfers getrokken worden. Voor iedere generatie blijken de 

respondenten zonder rijbewijs hier vooral geen nood aan te hebben. Als tweede reden komen 

milieuoverwegingen uit de bus. Het is echter generatie Y die deze antwoordcategorie het vaakst 

aangeeft met 22%. Dit kan mogelijk een eerste aanwijzing zijn dat de jongvolwassenen bewuster met 

het milieu bezig zijn dan andere generaties. Aangezien hier geen significante verschillen tussen de 

generaties gedaan worden, kunnen er echter geen conclusies uit getrokken worden. Anderzijds is het 

immers ook mogelijk dat er een algemene bewustwording van het klimaat en de negatieve gevolgen 

van verplaatsingsgedrag met de auto aan de gang is. Mogelijk is hier dus sprake van period effecten.  
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Tabel 35: Auto- en rijbewijsbezit per generatie 

Variabele Antwoord 

categorieën 

Generatie 

Y 

Generatie 

X 

Babyboom 

generatie 

Vooroorl. 

generatie 

Chi² (df) p 

Bezit en 

toegang 

tot auto 

Autobezit 52,5%a 69,9%b 79,0%c 79,0%b,c 98,661  

(9) 0,000 Geen autobezit, 

wel altijd toegang 

tot andere auto 

16,5%a 14,4%a,b 8,4%b 3,7%b,c 

Geen autobezit, 

wel regelmatig 

toegang tot 

andere auto 

18,8%a 4,7%b 3,0%b 3,7%b 

Geen autobezit 12,2%a 11,0%a 9,6%a 13,6%a 

Reden 

geen 

autobezit 

Geen rijbewijs 20,1%a 10,0%a 8,4%a 0,0% 19,845  

(9) 0,019 Prijs 16,7%a 16,7%a 13,3%a 0,0% 

Uitstoot 11,8%a 10,0%a 8,4%a 5,9%a 

Geen nood aan 51,4%a 63,3%a,b 69,9%b 94,1%b,c 

Rijbewijs 

behaald 

Nee 13,9%a 7,0%b 4,8%b 6,2%a,b 20,190  

(3) 0,000 Ja 86,1%a 93,0%b 95,2%b 93,8%a,b 

Reden 

geen 

rijbewijs 

Niet oud genoeg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,478   

(9) 0,588 Geen tijd voor 9,8% 4,8% 0,0% 0,0% 

Geen nood aan 61,0% 81,0% 78,9% 100,0% 

Milieuoverweging 22,0% 14,3% 15,8% 0,0% 

Gebuisd voor 

rijexamen 

7,3% 0,0% 5,3% 0,0% 

 

4.2.6 Verschillen in mobiliteits-attitudes tussen generaties  

 

Vooraleer er op zoek gegaan wordt naar intergenerationele variaties in de attitudes, wordt er een 

factoranalyse uitgevoerd. Meer specifiek betreft het hier een principale componenten analyse om het 

aantal variabelen te reduceren en de fundamentele factoren uit de stellingen te halen. Berekening van 

de principale componenten resulteert in een nieuwe waarde voor iedere variabele, waarbij de 

samenhang of correlaties tussen de oorspronkelijke variabelen als bepalende factor fungeert. 

Kwantificatie van dit verlies wordt weergegeven in tabel 36 aan de hand van communaliteiten. Hierbij 

wordt voor iedere stelling de hoeveelheid variantie weergegeven die door die component voorspeld 

wordt. Vóór de extractie is deze waarde overal gelijk aan 1, aangezien hier nog 100% van de variantie 

verklaard wordt. Na extractie is deze waarde logischerwijze een stuk lager. De vuistregel stelt dat een 

variabele pas goed op een component laadt als de bijhorende communaliteit hoger dan 0,45 is. Voor 7 

van de 30 stellingen is dit echter niet het geval: stellingen 14, 15, 17, 22, 26, 27 en 28. Voor deze 

stellingen gaat een onaanvaardbaar deel van de informatie verloren. Stelling 14 en 27 zijn twijfelgevallen 

(niet veel lager dan 0,45), waardoor er wordt beslist om deze te behouden. Stelling 15 (“Autorijden is 

veiliger dan fietsen.”), 17 (“Er wordt neergekeken op het openbaar vervoer.”), 22 (“Ik maak vaak gebruik 

van de telefoon of het internet om een verplaatsing te moeten vermijden.”), 26 (“Er wordt/werd van mij 

verwacht dat ik een auto zal/ging kopen.”) en 28 (“Ik heb mijn rijbewijs bewust (nog) niet gehaald wegens 

milieuoverwegingen.”) werden wel weerhouden uit de dataset voor verdere analyses.  
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Tabel 36: Communaliteiten na extractie 1 (alle variabelen) en extractie 2 (selectie van 

variabelen) via PCA 

 Initieel 
Na extractie 

1 

Na extractie 

2 

1. “Ik zou het perfect stellen zonder auto.” 1,000 0,604 0,611 

2. “Een auto geeft mij status.” 1,000 0,554 0,574 

3. “Auto’s zouden financieel hoger belast moeten worden op 

basis van hun uitstoot.” 
1,000 0,586 0,602 

4. “Onderweg zijn vind ik verloren tijd.” 1,000 0,451 0,516 

5. “Ik vind het openbaar vervoer ingewikkeld.” 1,000 0,638 0,632 

6. “Autorijden biedt me vrijheid.” 1,000 0,597 0,631 

7. “Naar het werk/school gaan zonder auto is moeilijk voor 

mij.” 
1,000 0,478 0,465 

8. “In de file staan vind ik niet zo erg.” 1,000 0,542 0,617 

9. “Het openbaar vervoer is onbetrouwbaar (omwille van 

vertragingen).” 
1,000 0,584 0,595 

10. “Ik zou bereid zijn om tol te betalen voor een filevrije weg.” 1,000 0,637 0,648 

11. “De prijs van benzine/diesel zou duurder moeten zijn, om 

luchtvervuiling tegen te gaan.” 
1,000 0,674 0,675 

12. “Gebruik van het openbaar vervoer is voor mij vaak 

eenvoudiger dan autorijden.” 
1,000 0,566 0,587 

13. “Mijn auto weerspiegelt wat voor persoon ik ben.” 1,000 0,503 0,511 

14. “Ik ben bewust in de stad gaan wonen om mijn 

autogebruik te beperken voor het milieu.” 
1,000 0,434 0,455 

15. “Autorijden is veiliger dan fietsen.” 1,000 0,323 verwijderd 

16. “Door een auto kan ik mij onderscheiden van de anderen.” 1,000 0,579 0,617 

17. “Er wordt neergekeken op het openbaar vervoer.” 1,000 0,290 verwijderd 

18. “Ik rijd graag met de auto.” 1,000 0,618 0,662 

19. “Ik voel me vaak gefrustreerd in het verkeer.” 1,000 0,496 0,537 

20. “Ik beperk mijn autogebruik om de luchtvervuiling tegen te 

gaan.” 
1,000 0,622 0,638 

21. “De prijs van benzine/diesel/gas heeft een invloed op mijn 

dagdagelijks verplaatsingspatroon.” 
1,000 0,593 0,681 

22. “Ik maak vaak gebruik van de telefoon of het internet om 

een verplaatsing te moeten vermijden.” 
1,000 0,334 verwijderd 

23. “Auto’s uit de stad weren is de meest effectieve manier om 

de klimaatverandering aan te pakken.” 
1,000 0,500 0,511 

24. “Als ik met de auto rijd krijg ik meer gedaan op een dag.” 1,000 0,518 0,506 

25. “Ik ben soms jaloers op iemand met een mooie auto.” 1,000 0,519 0,494 

26. “Er wordt/werd van mij verwacht dat ik een auto zal/ging 

kopen.” 
1,000 0,384 verwijderd  

27. “Voor mij dient de auto enkel om mij van punt A naar punt 

B te verplaatsen.” 
1,000 0,435 0,500 

28. “Ik heb mijn rijbewijs bewust (nog) niet gehaald wegens 

milieuoverwegingen.” 
1,000 0,393 verwijderd  

29. “Ik kocht een auto omdat de meerderheid van mijn 

vrienden een auto heeft.” 
1,000 0,476 0,659 

30. “Het openbaar vervoer is geen aangename vervoerswijze.” 1,000 0,642 0,646 
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Aangezien het doel van deze factoranalyse is om een gereduceerde dataset te bekomen, zullen enkel 

de belangrijkste componenten behouden worden. Hierbij wordt er met verschillende zaken rekening 

gehouden, waarbij het aantal componenten volgens verschillende criteria bepaald kan worden. 

Belangrijk hierbij is om per component te kijken naar de hoeveelheid variantie die ze verklaren. Dit wordt 

gekwantificeerd door de eigenwaarden van de componenten, aangezien deze een maat vormen voor 

hun verklarende variantie. Deze waarden worden weergegeven in tabel 37. Volgens het Kaiser-criterium 

mogen enkel de componenten met een eigenwaarde groter dan 1 behouden worden. In dat geval 

worden de eerste 7 componenten behouden (vetgedrukt in tabel 37). Deze componenten verklaren wel 

slechts 58% van de variantie, waardoor aan het 75%-criterium niet voldaan is. Na afweging van de 

verschillende criteria, en de in acht neming van het doel van deze PCA, werd gekozen om met de 7 

componenten volgens het Kaiser-criterium verder te werken. Dit lijkt een realistisch aantal 

onderliggende dimensies in de voorgelegde attitude stellingen.  

 
Tabel 37: Verklarende variantie (eigenwaarde) per component 

 Initiële eigenwaarden 
Extractie – Som van 

ladingen² 

Rotatie – Som van 

ladingen²  

Component Totaal 

% van 

de 

variantie 

Cumulatief 

% 
Totaal 

% van 

de 

Variantie 

Cumulatief 

% 
Totaal 

% van 

de 

variantie 

Cumulatief 

% 

1 5,732 22,927 22,927 5,732 22,927 22,927 3,601 14,402 14,402 

2 2,216 8,865 31,792 2,216 8,865 31,792 2,535 10,141 24,543 

3 1,880 7,522 39,314 1,880 7,522 39,314 2,304 9,216 33,759 

4 1,368 5,472 44,786 1,368 5,472 44,786 1,976 7,906 41,665 

5 1,220 4,878 49,664 1,220 4,878 49,664 1,565 6,260 47,925 

6 1,144 4,575 54,239 1,144 4,575 54,239 1,478 5,912 53,837 

7 1,010 4,040 58,279 1,010 4,040 58,279 1,111 4,442 58,279 

8 0,855 3,422 61,701 

 

9 0,804 3,215 64,917 

10 0,772 3,088 68,004 

11 0,741 2,965 70,970 

12 0,714 2,857 73,826 

13 0,654 2,616 76,442 

14 0,609 2,436 78,878 

15 0,591 2,364 81,242 

16 0,579 2,318 83,560 

17 0,552 2,207 85,767 

18 0,513 2,053 87,820 

19 0,493 1,973 89,793 

20 0,480 1,922 91,714 

21 0,465 1,859 93,573 

22 0,437 1,748 95,322 

23 0,434 1,738 97,060 

24 0,388 1,552 98,612 

25 0,347 1,388 100,000 
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Tabel 38: Geroteerde componentladingen volgens de orthogonale varimax-rotatie 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 

“Autorijden biedt me vrijheid.” 0,768       

“Ik rijd graag met de auto.” 0,720       

“Ik zou het perfect stellen zonder auto.” -0,712       

“Gebruik van het openbaar vervoer is voor 

mij vaak eenvoudiger dan autorijden.” 

-0,632  -0,395     

“Als ik met de auto rijd krijg ik meer gedaan 

op een dag.” 

0,595       

“Naar het werk/school gaan zonder auto is 

moeilijk voor mij.” 

0,562       

“Door een auto kan ik mij onderscheiden van 

de anderen.” 

 0,742      

“Mijn auto weerspiegelt wat voor persoon ik 

ben.” 

 0,679      

“Een auto geeft mij status.”  0,675      

“Ik ben soms jaloers op iemand met een 

mooie auto.” 

 0,674      

“Voor mij dient de auto enkel om mij van punt 

A naar punt B te verplaatsen.” 

 -0,575     0,303 

“Ik vind het openbaar vervoer ingewikkeld.”   0,767     

“Het openbaar vervoer is onbetrouwbaar 

(omwille van vertragingen).” 

  0,751     

“Het openbaar vervoer is geen aangename 

vervoerswijze.” 

  0,738     

“Ik beperk mijn autogebruik om de 

luchtvervuiling tegen te gaan.” 

   0,698    

“De prijs van benzine/diesel/gas heeft een 

invloed op mijn dagdagelijks 

verplaatsingspatroon.” 

   0,675    

“Auto’s uit de stad weren is de meest 

effectieve manier om de klimaatverandering 

aan te pakken.” 

   0,560    

“Ik ben bewust in de stad gaan wonen om 

mijn autogebruik te beperken voor het 

milieu.” 

-0,376   0,518    

“Ik zou bereid zijn om tol te betalen voor een 

filevrije weg.” 

    0,774   

“De prijs van brandstof zou duurder moeten 

zijn om luchtvervuiling tegen te gaan.” 

-0,411   0,303 0,623   

“Auto’s zouden financieel hoger belast 

moeten worden op basis van hun uitstoot.” 

-0,314   0,336 0,566   

“In de file staan vind ik niet zo erg.”      -0,742  

“Ik voel me vaak gefrustreerd in het verkeer.”      0,683  

“Onderweg zijn vind ik verloren tijd.”   0,322   0,530 0,320 

“Ik kocht een auto omdat de meerderheid van 

mijn vrienden een auto heeft.” 

      0,732 
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Voor de interpretatie van de componenten worden de componentladingen van de variabelen op de 

gekozen componenten berekend (tabel 38). Dit stellen Pearson correlatiecoëfficiënten voor van de 

variabelen met iedere component. Er werd een cutoff-waarde ingesteld van 0,3 daar correlaties lager 

dan dit waarschijnlijk niet significant zijn. Dit wil zeggen dat minimum 9% van de variantie in de 

oorspronkelijke variabele wordt verklaard door de nieuwe principale component (0,3²). Om een 

eenduidigere interpretatie mogelijk te maken werd tevens een rotatie van de factoren uitgevoerd. Er 

werd gekozen voor een orthogonale varimax rotatie. De nieuwe factoren omvatten hierbij nog steeds 

hetzelfde percentage van de variantie als voor de rotatie, maar er werden combinaties van de 

oorspronkelijke factoren als nieuwe factoren aangewezen. 

 

Bij de analyse van de geroteerde componentladingen wordt getracht betekenis toe te kennen aan de 

componenten. Met component 1 zijn verschillende stellingen sterk gecorreleerd: “Naar het werk/school 

gaan zonder auto is moeilijk voor mij”, “Als ik met de auto rijd, krijg ik meer gedaan op een dag”, “Ik rijd 

graag met de auto”, “Autorijden biedt me vrijheid”. De stellingen “Ik zou het perfect stellen zonder auto” 

en “Gebruik van het openbaar vervoer is voor mij vaak eenvoudiger dan autorijden” laden dan weer 

negatief op deze component. Component 1 blijkt te maken te hebben met auto-afhankelijkheid, 

waardoor deze component omgedoopt wordt tot ‘auto affectiviteit’. Component 2 lijkt sterk met de auto 

als statussymbool te maken te hebben. De stellingen “Een auto geeft mij status”, “Mijn auto weerspiegelt 

wat voor persoon ik ben”, “Ik ben soms jaloers op iemand met een mooie auto” en “Door een auto kan 

ik mij onderscheiden van de anderen” laden sterk op deze component. Een negatieve lading werd 

gevonden voor de stelling “Voor mij dient de auto enkel om mij van punt A naar punt B te verplaatsen”, 

wat betekent dat men de auto als veel meer dan dat zien. Component 2 wordt zodoende benoemd tot 

‘statusbelang’. Component 3 heeft te maken met alternatieven voor de auto, zoals het openbaar vervoer. 

Deze component is positief gecorreleerd met stellingen zoals “Ik vind het openbaar vervoer 

ingewikkeld”, “Er wordt neergekeken op het openbaar vervoer, fietsen en wandelen”, “Het openbaar 

vervoer is geen aangename vervoerswijze”. Een negatieve correlatie werd gevonden tussen component 

3 en “Gebruik van het openbaar vervoer is voor mij vaak eenvoudiger dan autorijden”. Al deze stellingen 

lijken tegen het openbaar vervoer te zijn, waardoor deze benoemd werd tot ‘anti-openbaar vervoer’.  

 

Component 4 heeft met het milieu te maken. Stellingen als “De prijs van benzine/diesel zou duurder 

moeten zijn, om luchtvervuiling tegen te gaan”, “Auto’s uit de stad weren is de meest effectieve manier 

om de klimaatsverandering aan te pakken”, “Auto’s zouden financieel hoger belast moeten worden op 

basis van hun uitstoot”, “Ik beperk mijn autogebruik om de luchtvervuiling tegen te gaan”, “Ik ben in de 

stad gaan wonen om mijn autogebruik te beperken voor het milieu” en “De prijs van benzine/diesel/gas 

heeft een invloed op mijn dagdagelijks verplaatsingspatroon” tonen een sterke correlatie met component 

4, die tot ‘pro-milieu’ benoemd wordt. Component 5 heeft dan weer met functionaliteit van verplaatsingen 

te maken. Vooral de stelling “Ik zou bereid zijn om tol te betalen voor een filevrije weg” toont een sterke 

correlatie met deze component. Daarnaast werden ook kleinere positieve correlaties gevonden met de 

stellingen “De prijs van benzine/diesel zou duurder moeten zijn, om luchtvervuiling tegen te gaan” en 

“Auto’s zouden financieel hoger belast moeten worden op basis van hun uitstoot”. Dit doet geloven dat 
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de respondenten die met deze stellingen akkoord zijn geen probleem hebben met het uitgeven van geld 

om functionele oplossingen te bekomen. Component 5 wordt hierdoor “verplaatsing functionaliteit” 

genoemd. Aan component 6 wordt tot slot de titel ‘autofrustraties’ gekoppeld. Stellingen die hier sterke 

positieve correlaties mee tonen zijn “Ik voel me vaak gefrustreerd in het verkeer” en “Onderweg zijn vind 

ik verloren tijd”. De stelling “In de file staan vind ik niet zo erg” toont een negatieve correlatie. Deze 

mensen zijn dus niet graag onderweg. Aangezien voor component 7 geen duidelijk interpretatie mogelijk 

is, wordt deze weggelaten voor verdere analyses. 

 

Voor de 6 behouden componenten worden vervolgens de componentscores berekend per respondent. 

Op die manier zijn nu verdere analyses mogelijk, waaronder intergenerationele vergelijkingen. Tabel 39 

toont hoe mobiliteitsattitudes variëren tussen de generaties onderling. Om te toetsen op significante 

verschillen wordt een one-way ANOVA test uitgevoerd. Die geeft aan dat er significante verschillen 

tussen generaties bestaan voor 5 van de 6 mobiliteitsattitudes. Over de attitude ‘autoliefhebber’ kan 

men geen uitspraken doen (F=1,651; p>0,05), hoewel de cijfers aantonen dat generatie Y minder belang 

hecht aan haar auto als vervoersmiddel. Opvallend zijn de significant verschillende resultaten voor 

statusbelang (F=10,236; p<0,05), waaruit tevens blijkt dat generatie Y nog steeds het meeste belang 

hecht aan de status van zijn of haar verplaatsingsmiddel. Dit is een eerder tegenstrijdige bevinding, 

aangezien er verwacht werd dat de status van verplaatsingsmiddelen hun belang verloren hebben. Dit 

kan uiteraard ook om een age effect gaan. Voor attitudes tegen het openbaar vervoer worden ook 

significante verschillen tussen de generaties gevonden (F=4,086; p<0,05). Vooral generatie X en de 

vooroorlogse generatie lijken zich liever niet te verplaatsen met het openbaar vervoer. Generatie Y en 

de babyboomers hebben hier minder problemen mee. Attitudes omtrent milieu (F=3,585; p<0,05) blijken 

vooral voor generatie Y van belang te zijn. Dit valt geheel in lijn van de verwachtingen, aangezien 

verwacht wordt dat het peak car verhaal toe te schrijven is aan de groenere attitude van de 

jongvolwassenen. Ook voor functionaliteit van verplaatsingen blijken er significante intergenerationele 

verschillen te bestaan (F=3,503; p<0,05). De bijhorende componentscores leren dat ook deze attitude 

vooral van toepassing is op generatie Y. Tot slot bestaat er ook een significante relatie tussen de attitude 

‘autofrustraties’ en de verschillende generatie (F=20,239; p<0,05), waarbij opnieuw de jongvolwassenen 

de voorhand nemen. Op welke manier deze significante verschillen ook van toepassing zijn op de 

generaties onderling, moet blijken uit een reeks post hoc toetsen. 

 

Tabel 39: Mobiliteitsattitudes per generatie 

Attitude Generatie Y Generatie X Babyboomers 
Vooroorlogse 

generatie  
F p 

Auto affectiviteit -0,049 0,033 -0,030 0,209 1,651 0,176 

Statusbelang 0,253 -0,023 -0,143 -0,169 10,236 0,000 

Anti-openbaar 

vervoer 

-0,037 0,045 -0,074 0,333 4,086 0,007 

Pro-milieu 0,093 -0,030 0,015 -0,309 3,585 0,013 

Verplaatsing 

functionaliteit  

0,154 -0,034 -0,072 -0,100 3,503 0,015 

Autofrustraties 0,280 0,109 -0,220 -0,378 20,239 0,000 
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Verschillende Games-Howell toetsen tonen de verschillen in attitudes tussen de generaties onderling. 

De attitude ‘auto affectiviteit’ wordt hier niet verder geanalyseerd. Uit tabel 40 blijkt dat generatie Y 

significant meer belang hecht aan status dan alle andere generaties. Daarnaast blijkt ook dat de 

vooroorlogse generatie sterker tegen het openbaar vervoer gericht is dan generatie Y en de 

babyboomers, en dat generatie Y en de babyboomers meer milieugezind zijn dan de vooroorlogse 

generatie. Verder valt op dat generatie Y significant harder op functionaliteit is gesteld dan de babyboom 

generatie, en daar tevens ook voor wil betalen. Autofrustraties blijken ten slotte significant te verschillen 

tussen generatie Y en generatie X enerzijds, en de babyboomers en de vooroorlogse generatie 

anderzijds. Meer specifiek blijkt dat zowel generatie Y als generatie X significant meer gefrustreerd zijn 

in het verkeer dan de babyboomers en de vooroorlogse generatie. De hypothese dat generatie Y 

groener en minder auto-georiënteerd is dan alle oudere generaties, blijkt dus niet helemaal correct.  

 

Tabel 40: Verschillen in attitudes tussen de generaties onderling 

 Verschil in 

gemiddelden 

p 

Statusbelang Generatie Y – Generatie X 0,276 0,007 

Generatie Y – Babyboom 0,396 0,000 

Generatie Y – Vooroorlogse generatie 0,422 0,004 

Generatie X – Babyboom 0,120 0,378 

Generatie X – Vooroorlogse generatie  0,146 0,633 

Babyboom – Vooroorlogse generatie 0,026 0,996 

Anti-openbaar vervoer Generatie Y – Generatie X -0,082 0,730 

Generatie Y – Babyboom 0,038 0,957 

Generatie Y – Vooroorlogse generatie -0,369 0,026 

Generatie X – Babyboom 0,119 0,419 

Generatie X – Vooroorlogse generatie  -0,287 0,134 

Babyboom – Vooroorlogse generatie -0,407 0,011 

Pro-milieu Generatie Y – Generatie X 0,122 0,435 

Generatie Y – Babyboom 0,078 0,727 

Generatie Y – Vooroorlogse generatie 0,402 0,005 

Generatie X – Babyboom -0,045 0,942 

Generatie X – Vooroorlogse generatie  0,279 0,095 

Babyboom – Vooroorlogse generatie 0,324 0,030 

Verplaatsing functionaliteit Generatie Y – Generatie X 0,188 0,091 

Generatie Y – Babyboom 0,227 0,014 

Generatie Y – Vooroorlogse generatie 0,255 0,148 

Generatie X – Babyboom 0,039 0,961 

Generatie X – Vooroorlogse generatie  0,067 0,947 

Babyboom – Vooroorlogse generatie 0,028 0,995 

Autofrustraties Generatie Y – Generatie X 0,170 0,117 

Generatie Y – Babyboom 0,500 0,000 

Generatie Y – Vooroorlogse generatie 0,658 0,000 

Generatie X – Babyboom 0,329 0,000 

Generatie X – Vooroorlogse generatie  0,48796612 0,002 

Babyboom – Vooroorlogse generatie 0,15848952 0,621 
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4.2.7 Associatie tussen attitudes en verplaatsingsgedrag 

 

Deze associatie vormt de kern van dit onderzoek. Om na te gaan of er effectief een verband bestaat 

tussen de bevraagde stellingen en het aangegeven verplaatsingsgedrag, worden er een reeks binaire 

logistische regressies uitgevoerd. Aangezien het hier de bedoeling is om verschillen tussen generaties 

bloot te leggen, worden enkel de verplaatsingsmodi meegenomen waarvoor eerder al significante 

intergenerationele verschillen aangetoond werden. Voor verplaatsingen in de vrije tijd zijn dit de auto 

als passagier, de auto als bestuurder, bus/tram/metro, fiets en te voet. Naast attitudes wordt er ook 

gecontroleerd op verschillende socio-demografische en omgevings-parameters. Elk van deze 

parameters worden afzonderlijk aan ieder verplaatsingsmodel toegevoegd, waarna de fit van het model 

en de invloed van de variabelen afzonderlijk nagegaan wordt. Aangezien de onderzoeksvraag echter 

vooral gaat over de invloed van attitudes, wordt hier in de tekst ook de meeste aandacht aan besteed.  

 

De resultaten voor ieder verplaatsingsmiddel zijn weergegeven in tabel 42 tot en met 46. Vergelijking 

van de Nagelkerke R² voor en na toevoeging van de attitudes aan het model, leert dat attitudes wel 

degelijk bijdragen tot de verklaringskracht van het model. De sterkte van de associatie varieert echter 

wel per verplaatsingsmiddel en per generatie. Voor generatie Y blijken attitudes vooral grote 

verklaringskracht te bieden voor het autogebruik als bestuurder en verplaatsingen met de fiets, met 

stijgingen in verklaringskracht van respectievelijk +22,1% en +22,3%. Opvallend hierbij is het hoge 

percentage voor de invloed van socio-demografische factoren (+35,5%), dat tevens de grootste 

verklaringskracht biedt voor het autogebruik als bestuurder. De invloed van omgevingsfactoren op dit 

verplaatsingsmiddel blijkt dan weer verwaarloosbaar (+0,5%). Voor het autogebruik als passagier, de 

trein en bus/tram/metro bedragen de toegenomen verklaringskrachten door attitudes respectievelijk 

slechts +4,2%, +5,4% en +9,4%. Autogebruik als passagier wordt eerder beïnvloedt door socio-

demografische factoren (+10,5%) en de omgeving waarbinnen de respondenten wonen (+7,6%). Ook 

voor het gebruik van de trein blijken de socio-demografische variabelen het meest verklaringskracht aan 

te leveren (+26,7%). Omgevingsfactoren blijken dan weer amper invloed te hebben op het treingebruik 

(+1,4%) voor generatie Y. Vergelijkbare resultaten worden gevonden voor bus/tram/metro, waarbij 

vooral de socio-demografische variabelen verklaringskracht toevoegen aan het model (+24,1%). Ook 

hiervoor blijken de omgevingsfactoren slechts een kleine invloed te hebben (+4,2%). Aangezien hier 

echter wel grote percentages van de variantie onverklaard blijven, spelen er voor de keuze van deze 

verplaatsingsmodi voor generatie Y waarschijnlijk andere, belangrijkere variabelen mee. Analyse van 

de Chi² statistieken per toegevoegde blok en per verplaatsingsmiddel, leert dat de verschillen in -2LL 

waarden per toegevoegd blok significant verschillend zijn van 0, waardoor alle modellen significant beter 

zijn in het verklaren van de data dan het nulmodel (p<0,05 voor alle Chi²-waarden).  

 

Voor generatie X worden gelijkaardige resultaten opgemerkt, waarbij het gebruik van de auto als 

bestuurder en de fiets sterk beïnvloed blijken te worden door attitudes (respectievelijk +26,4% en 

+24,2%). Hierbij mag ook de invloed van socio-demografische variabelen niet vergeten worden, met 

toenemende verklaringskrachten van +25,3% en +14% voor respectievelijk de auto als bestuurder en 
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de fiets. Voor het gebruik van de auto als passagier, de trein en bus/tram/metro blijken vooral socio-

demografische variabelen een grote invloed uit te oefenen (respectievelijk +10,3%, +25,7% en +16,3%). 

De invloed van de omgeving waarin de respondenten wonen blijken voor het verplaatsingsgedrag en 

modale keuzes van generatie X in het algemeen verwaarloosbaar (+3,8% voor autogebruik als 

bestuurder, +2,3% voor autogebruik als passagier, +0,5% voor de trein, +0,6% voor bus/tram/metro en 

+2,6% voor de fiets).  

 

Analoog aan generatie X blijkt de invloed van attitudes ook voor de babyboom generatie de grootste 

verklaring te bieden voor het verplaatsingsgedrag. De modellen van auto als bestuurder (+21,9%), de 

auto als passagier (+9,1%) en de fiets (+8,7%) danken het grootste deel van hun verklaringskracht aan 

de invloed van attitudes. Enkel voor de trein en bus/tram/metro blijkt de grootste invloed te komen van 

socio-demografische variabelen (respectievelijk +12,1%, en 19,7%). Ook voor het gebruik van de auto 

als bestuurder en bus/tram/metro mag deze socio-demografische invloed niet verwaarloosd worden, 

met stijgingen in verklaringskracht van respectievelijk +14,4% en +19,7%. De invloed van de omgeving 

waarin de respondenten wonen is voor ieder verplaatsingsmiddel eerder beperkt (+6,6% voor auto als 

bestuurder, +2,6% voor auto als passagier, +8,3% voor de trein, +3,3% voor bus/tram/metro en +1,1% 

voor de fiets). Enkel voor het autogebruik als passagier blijkt het model ook effectief niet geschikt, met 

X² waarden van 6,917 (p>0,05), 10,486 (p>0,05) en 23,233 (p>0,05) voor respectievelijk toevoeging 

van de socio-demografische variabelen, de omgevingsvariabelen en de attitudes. Dit bewijst dat er 

andere, belangrijkere variabelen het verplaatsingsgedrag van de babyboom generatie met de auto als 

passagier beïnvloeden.  

 

Net als bij generatie Y blijkt de invloed van attitudes voor de vooroorlogse generatie ook niet de grootste 

verklaringskracht te bieden voor het gebruik van de auto als bestuurder. Hiervoor blijkt echter de invloed 

van socio-demografische variabelen het sterkst (+31,8%) in vergelijking met attitudes, waarvan de 

verklaringskracht tevens ook vrij hoog is (+24,5%). Dezelfde resultaten worden teruggevonden voor het 

gebruik van de auto als passagier, de trein en de fiets. De invloed van socio-demografische variabelen 

voor deze verplaatsingsmodi bedraagt respectievelijk +23%, +29,9% en +31,2%, en de invloed van 

attitudes +12,8%, +15,5% en +17,5%. Enkel bus/tram/metro is hier een uitzondering op, aangezien 

attitudes hierbij wel de grootste invloed uitoefenen op de gebruiksfrequentie ervan (+25,5%). De invloed 

van de socio-demografische variabelen bedraagt hier +13,7%. Voor omgevingsparameters is de invloed 

opnieuw bij zo goed als alle verplaatsingsmodi verwaarloosbaar (+0,3% voor de auto als bestuurder, 

+1,5% voor de auto als passagier, +2,1% voor bus/tram/metro en +0% voor de fiets). Enkel voor het 

gebruik van de trein lijkt de invloed van de woonomgeving ook van belang te zijn (+15,3%). De lage 

percentages voor ieder van de verplaatsingsmodi doen immers vermoeden dat er voor de vooroorlogse 

generatie nog andere, belangrijke variabelen meespelen bij het bepalen van het verplaatsingsgedrag. 

Dit weerspiegelt zich ook in de bijhorende X²-waarden, waaruit blijkt dat enkel het model van de auto 

als bestuurder volgens alle blokken significant beter is dan het nulmodel. Ook de toevoeging van 

attitudes in het model van bus/tram/metro, en de socio-demografische variabelen en attitudes in het 

model van fietsgebruik tonen significante chi²-waarden.  
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Vergelijking van ieder verplaatsingsmiddel per generatie leert vervolgens dat de invloed van attitudes 

voor iedere generatie van toepassing is. Terwijl er vaak gedacht wordt dat deze invloed groter is op 

generatie Y, blijkt dit geen specifiteit van deze generatie te zijn. Sterker zelfs, blijkt de invloed van 

attitudes op autogebruik (zowel als bestuurder als passagier) groter te zijn voor zowel generatie X als 

de vooroorlogse generatie. Voor generatie Y blijkt vooral een grote invloed te bestaan van socio-

demografische variabelen op het verplaatsingsgedrag, waarbij zowel de auto als bestuurder, de auto 

als passagier, de trein en bus/tram/metro hier de grootste invloed van ondervinden. Opvallend zijn de 

vrij gelijklopende resultaten tussen generatie Y en de vooroorlogse generatie, waarvoor dezelfde 

conclusies gemaakt kunnen worden omtrent de verklaringskracht per toegevoegd blok aan de 

verschillende modellen. 

 

Om na te gaan of er effectief sprake is van specifieke verbanden tussen bepaalde attitudes en de keuze 

en frequentie van bepaalde verplaatsingsmodi, wordt er ingezoomd op het niveau van de variabelen op 

individueel niveau. De Wald-statistieken per variabele geven aan welke variabelen een significante 

invloed uitoefenen op de kans op een hoog gebruik van een bepaald verplaatsingsmiddel. De bijhorende 

regressieparameters (B) geven aan of er een negatieve of positieve associatie bestaat met het gebruik 

van dat verplaatsingsmiddel. Hieruit blijkt dat de groene attitude van generatie Y daadwerkelijk 

significant en tevens negatief geassocieerd is met het gebruik van de auto als bestuurder. Daarnaast 

blijken ook het niet alleen wonen, het niet samenwonen, auto affectiviteit, en attitudes tegen het 

openbaar vervoer en pro-verplaatsingsfunctionaliteit positief geassocieerd met autogebruik als 

bestuurder. Voor het niet bezitten van een auto wordt een negatieve associatie gevonden. Tabel 43 

toont echter eerder opmerkelijke resultaten voor het gebruik van de auto als passagier, waarbij geen 

van de onderzochte variabelen significante associaties aangeeft met het gebruik van dit 

verplaatsingsmiddel op deze manier. Hiervoor spelen waarschijnlijk nog andere zaken mee. Daarnaast 

blijkt het gebruik van de trein voor generatie Y significant positief geassocieerd met het niet bezitten van 

een auto, en negatief geassocieerd met de attitude ‘auto affectiviteit’. Voor het gebruik van 

bus/tram/metro worden significante associaties gevonden voor het niet bezitten van een rijbewijs en de 

attitude ‘auto frustratie’. Hierbij blijkt een positieve associatie voor rijbewijsbezit, en een negatieve 

associatie voor autofrustraties. De beslissing om de fiets te nemen is tot slot wel weer te associëren met 

verschillende variabelen. Een significant positieve associatie met fietsgebruik werd gevonden voor 

geboortejaar, milieu attitudes, transportfunctionaliteit en autofrustraties. Omgekeerd is een significant 

negatieve associatie waarneembaar voor het niet bezitten van een rijbewijs en autoaffectiviteit.  

 

Ook voor generatie X blijkt een negatieve associatie tussen milieu attitudes en autogebruik als 

bestuurder, hoewel minder sterk dan bij generatie Y. Verder blijken ook autobezit, auto affectiviteit en 

attitudes omtrent statusbelang significant bij te dragen tot de beslissing om de auto te nemen als 

bestuurder. Elk van deze variabelen zijn hier positief mee gecorreleerd. Voor het autogebruik als 

passagier wordt enkel een significante (en tevens positieve) associatie gevonden met auto affectiviteit. 

Zoals reeds werd vermoed door de lage waarde voor R², hebben attitudes voor generatie X geen 

significante invloed op de beslissing om de trein of bus/tram/metro te nemen. Hiervoor wordt enkel een 
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positieve associaties gevonden met het niet bezitten van een auto. Deze beslissing blijkt dus nog van 

andere variabelen af te hangen of is er een uit pure noodzaak. Voor het gebruik van de fiets tot slot 

worden significant positieve associaties gevonden voor pro-milieu attitudes en 

verplaatsingsfunctionaliteit, en significant negatieve associaties voor het niet hebben van kinderen, het 

niet bezitten van een rijbewijs, auto affectiviteit en attitudes tegen het openbaar vervoer. Wie geen 

probleem heeft met het openbaar vervoer zal dus ook gemakkelijker kiezen voor de fiets.  

 

Voor de babyboom generatie worden significant positieve associaties gevonden tussen het gebruik van 

de auto als bestuurder en het niet bezitten van een auto, auto affectiviteit, status belang, attitudes tegen 

het openbaar vervoer en voor het milieu. Het gebruik van de auto als passagier blijkt enkel geassocieerd 

met het geboortejaar (positief) van deze respondenten en hun attitudes tegenover 

transportfunctionaliteit (negatief). Voor het treingebruik worden geen significante associaties opgemerkt. 

Bus/tram/metro blijkt wel voldoende verklaard te worden door de voorgestelde variabelen. Zo wordt er 

een significant negatieve associatie gevonden tussen dit verplaatsingsmiddel en geboortejaar, auto 

affectiviteit en attitudes tegen het openbaar gevoel. Voor gemiddeld inkomen wordt een significant 

positieve relatie gevonden. Het gebruik van de fiets tot slot blijkt significant negatief geassocieerd met 

het niet bezitten van kinderen en auto affectiviteit. Een significant positieve relatie tussen fietsgebruik 

wordt opgemerkt voor geboortejaar en attitudes voor het milieu. De vooroorlogse generatie toont tot slot 

minder significante associaties tussen de variabelen en autogebruik. Enkel het niet hebben van 

kinderen, auto affectiviteit en attitudes tegen openbaar vervoer zijn significant en tevens positief 

geassocieerd met het gebruik van de auto als bestuurder. Het gebruik van de auto als passagier en het 

gebruik van de trein blijken door geen enkele variabele significant verklaard te worden. Voor het gebruik 

van bus/tram/metro wordt een significant negatieve associatie gevonden met attitudes tegen het 

openbaar vervoer. De vooroorlogse generatie maakt er met andere woorden geen enkel probleem van 

om gebruik te maken van bus/tram/metro, en kent geen frustratiegevoelens tegenover het gebruik 

hiervan. De frequentie in fietsgebruik blijkt slot significant negatief geassocieerd met het niet bezitten 

van kinderen en auto affectiviteit, en significant positieve geassocieerd met pro-milieu attitudes.  

 

Opvallend aan alle resultaten is de beperkte invloed van de omgevingsvariabelen ‘bevolkingsdichtheid’ 

en ‘woonomgeving’. Terwijl er bij de aanvang van dit onderzoek wel gedacht werd dat een voorstedelijke 

of stedelijke positie binnen de stad een invloed zou uitoefenen op de daarop gemaakte 

verplaatsingskeuzes, blijkt dit niet significant te zijn. Deze conclusie kan genomen worden voor alle 

verplaatsingsmodellen en voor alle generaties. Het blok ‘omgeving’ kan met andere woorden 

verwaarloosd worden. De hypothese dat attitudes een significante invloed uitoefenen op het 

verplaatsingsgedrag in het algemeen blijkt echter wel grotendeels te kloppen, hoewel ook het belang 

van socio-demografische variabelen een grote rol speelt. Daarnaast blijkt ook dat generatie Y’s groene 

attitude wel degelijk een reden is voor haar lager autogebruik. Om echter van een specifiek cohort effect 

te spreken zou dit iets uniek van de jongvolwassenen moeten zijn. Uit tabel 42 blijkt echter ook een 

negatieve associatie tussen autogebruik en milieu-attitudes te bestaan voor generatie X en de 

babyboomers. Hiermee wordt de hypothese dat attitudes de sterkste invloed hebben op het 
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verplaatsingsgedrag van generatie Y verworpen. Wellicht is hier eerder sprake van period effecten. Het 

regressiemodel van het fietsgebruik geeft echter ook voor iedere generatie positieve associaties aan 

met deze milieu attitudes, wat een complementaire trend kan zijn met het lagere autogebruik. De 

groeiende bewustwording van het milieu heeft er mogelijk voor gezorgd dat alle respondenten op een 

rationelere manier met mobiliteit omgaan. Enkel de vooroorlogse generatie lijkt hier niet in mee te gaan. 

Verder valt op dat autogebruik voor iedere generatie positief geassocieerd is met de attitude ‘auto-

affectiviteit’. Het gebruik van de auto blijkt daarom nog steeds meer te betekenen dan louter een 

verplaatsingsmiddel. Dit wordt ook weerspiegelt door de attitude ‘statusbelang’, die een significant 

positieve invloed heeft op het gebruik van de auto voor generatie X en de babyboomers. Voor generatie 

Y is dit belang van status dus minder van belang. De frequentie van gebruik van het openbaar vervoer 

tot slot blijkt vooral positief geassocieerd met het niet bezitten van een rijbewijs en/of auto. Voor de 

babyboomers komt hier ook een associatie met gemiddeld jaarinkomen naar voor.  

 

4.2.8 Persoonlijke gevolgen van lager autogebruik voor generatie Y 

 

Tot slot wordt er nagegaan of generatie Y (negatieve) gevolgen ondervindt van hun lager autogebruik 

dan de andere generaties. Tabel 41 toont echter dat 73,5% van de jongvolwassenen minder met de 

auto rijdt dan de oudere generaties. Dit is significant meer (X²(2)=219,682; p<0,05) dan de 

antwoordcategorieën ‘nee’ en ‘even veel’. Opvallend is dat een significante meerderheid van liefst 

89,4% ook aangeeft haar autogebruik niet te willen veranderen (X²(1)=187,563; p<0,05). Hieruit kan 

besloten worden dat generatie Y tevreden is met hun verplaatsingsgedrag, en dit waarschijnlijk een 

bewuste keuze is. Van de respondenten die wel aangaven liever vaker gebruik te maken van de auto, 

blijkt de meerderheid (78,8%) ook beperkt in hun mogelijkheden te zijn (X²(1)=10,939; p<0,05). Op welk 

vlak deze negatieve gevolgen zich precies uiten is niet duidelijk. Er worden geen significante verschillen 

gevonden tussen ‘werkmogelijkheden’, ‘bezoek aan vrienden en familie’ en ‘vrijetijdsuitjes’ (X²(2)=5,154; 

p<0,05), hoewel het percentage van vrijetijdsuitjes wel het hoogste is (53,8%). Aangezien dit percentage 

slechts 4,6% van de jongvolwassenen in totaal betreft, is dit gevolg echter verwaarloosbaar. 

 

Tabel 41: Gevolgen van laag autogebruik voor generatie Y 

Variabele 
Antwoord 

categorieën 
N 

Percentage 

bevraagden 

Percentage 

generatie 
Chi² (df) p 

Lager autogebruik 

dan ouderen? 

Ja 222 73,5% 73,5% 

219,682 (2) 0,000 Nee 36 11,9% 11,9% 

Even veel 44 14,6% 14,6% 

Liever hoger 

autogebruik? 

Ja 32 10,6% 10,6% 
187,563 (1) 0,000 

Nee 270 89,4% 89,4% 

Beperkt in 

mogelijkheden 

Ja 26 78,8% 8,6% 
10,939 (1) 0,001 

Nee 7 21,2% 2,3% 

Negatieve 

gevolgen 

Werkmogelijkheden 7 26,9% 2,3% 

5,154 (2) 0,076 
Bezoek van 

vrienden en familie 
5 19,2% 1,7% 

Vrijetijdsuitjes 14 53,8% 4,6% 
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Tabel 42: Binaire logistische regressie voor autogebruik (als bestuurder) 

 Generatie Y Generatie X Babyboom generatie Vooroorlogse generatie 

 B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) 

Socio-demo.                     

Geboortejaar -0,040 0,053 0,589 0,443 0,960 0,051 0,039 1,703 0,192 1,052 -0,025 0,027 0,830 0,362 0,975 0,058 0,099 0,345 0,557 1,060 

Kinderen (nee) -0,149 0,623 0,057 0,811 0,861 0,142 0,447 0,102 0,750 1,153 -0,100 0,337 0,087 0,768 0,905 2,029 1,034 3,851 0,050 7,607 

Gemiddeld inkomen 0,000 0,000 1,265 0,261 1,000 0,000 0,000 3,633 0,057 1,000 0,000 0,000 3,377 0,066 1,000 0,000 0,000 0,188 0,664 1,000 

Alleenstaand (nee) 1,903 0,953 3,985 0,046 6,703 1,207 2,133 0,320 0,572 3,342 -19,705 16834,141 0,000 0,999 0,000 -0,421 1,975 0,045 0,831 0,657 

Samenwonend 

(nee) 

2,124 0,942 5,079 0,024 8,361 0,721 2,129 0,115 0,735 2,058 -19,989 16834,141 0,000 0,999 0,000 -1,197 1,901 0,397 0,529 0,302 

Rijbewijs (nee) -18,123 5231,450 0,000 0,997 0,000 -17,295 7604,778 0,000 0,998 0,000 -18,361 8160,974 0,000 0,998 0,000 1,633 19279,037 0,000 1,000 5,119 

Autobezit (nee) -1,869 0,666 7,861 0,005 0,154 -1,721 0,734 5,496 0,019 0,179 -1,094 0,554 3,899 0,048 0,335 -19,948 10264,784 0,000 0,998 0,000 

Omgeving                     

Bevolkings-

dichtheid 

0,000 0,000 0,183 0,669 1,000 -0,001 0,000 3,509 0,061 0,999 0,000 0,000 2,701 0,100 1,000 0,000 0,001 0,256 0,613 1,000 

Woonomgeving 

(voorstedelijk) 

0,574 1,059 0,294 0,588 1,775 -1,445 0,983 2,161 0,142 0,236 -0,784 0,896 0,765 0,382 0,457 -2,313 3,101 0,556 0,456 0,099 

Attitudes                     

Auto affectiviteit 1,495 0,320 21,807 0,000 4,459 1,614 0,272 35,248 0,000 5,021 1,170 0,186 39,637 0,000 3,223 2,077 0,706 8,647 0,003 7,981 

Statusbelang 0,285 0,167 2,911 0,088 1,330 0,434 0,161 7,255 0,007 1,544 0,530 0,153 12,053 0,001 1,698 0,202 0,336 0,361 0,548 1,224 

Anti-openbaar 

vervoer 

0,459 0,215 4,542 0,033 1,582 0,209 0,180 1,351 0,245 1,232 0,303 0,131 5,327 0,021 1,354 0,987 0,447 4,875 0,027 2,683 

Pro-milieu -0,847 0,219 14,923 0,000 0,429 -0,615 0,174 12,474 0,000 0,541 -0,398 0,141 7,960 0,005 0,672 -0,646 0,420 2,358 0,125 0,524 

Verplaatsing 

functionaliteit 

-0,610 0,207 8,656 0,003 0,544 -0,029 0,171 0,028 0,867 0,972 -0,124 0,132 0,873 0,350 0,884 -0,302 0,377 0,641 0,423 0,740 

Autofrustraties -0,282 0,209 1,816 0,178 0,755 0,376 0,212 3,149 0,076 1,456 -0,221 0,144 2,369 0,124 0,802 -0,535 0,367 2,121 0,145 0,586 

Constante 73,023 103,910 ,494 0,482 51E+30 -95,401 77,110 1,531 0,216 0,000 73,485 16834,22 0,000 0,997 82E+30 -108,85 8 189,689 0,329 0,566 0,000 

Model fit Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke R² 

Socio-demo 79,429 (7) 0,000 238,198 0,231 0,355 57,848 (7) 0,000 297,266 0,176 0,253 41,627 (7) 0,000 429,426 0,100 0,144 21,324 (7) 0,000 84,344 0,231 0,318 

+ Omgeving 80,785 (9) 0,000 236,842 0,234 0,360 67,451 (9) 0,000 287,663 0,202 0,291 62,437 (9) 0,000 408,616 0,146 0,210 21,560 (9) 0,010 84,108 0,234 0,321 

+ Attitudes 143,413 (15) 0,000 174,214a 0,377 0,581 145,754 (15) 0,000 209,359 0,386 ,555 140,223 (15) 0,000 330,830 0,299 0,429 43,102 (15) 0,000 62,562 0,413 0,566 
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Tabel 43: Binaire logistische regressie voor autogebruik (als passagier) 

 Generatie Y Generatie X Babyboom generatie Vooroorlogse generatie 

 B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) 

Socio-demo.                     

Geboortejaar 0,119 0,073 2,686 0,101 1,127 0,045 0,047 0,925 0,336 1,046 0,104 0,051 4,099 0,043 1,110 -0,118 0,192 0,381 0,537 0,888 

Kinderen (nee) -0,569 0,715 0,633 0,426 0,566 0,341 0,557 0,373 0,541 1,406 0,617 0,525 1,382 0,240 1,854 -21,979 7344,301 0,000 0,998 0,000 

Gemiddeld inkomen 0,000 0,000 0,084 0,772 1,000 0,000 0,000 0,473 0,491 1,000 0,000 0,000 2,643 0,104 1,000 0,002 1,896 0,000 0,999 1,002 

Alleenstaand (nee) -0,584 1,118 0,272 0,602 0,558 -18,331 19593,629 0,000 0,999 0,000 -17,727 19938,501 0,000 0,999 0,000 2,769 2,617 1,120 0,290 15,942 

Samenwonend 

(nee) 

-1,479 0,982 2,270 0,132 0,228 -20,242 19593,629 0,000 0,999 0,000 -18,558 19938,501 0,000 0,999 0,000 6,857 4,641 2,182 0,140 950,183 

Rijbewijs (nee) 0,245 0,938 0,069 0,793 1,278 1,667 0,980 2,894 0,089 5,299 0,802 1,203 0,444 0,505 2,230 -16,024 13779,089 0,000 0,999 0,000 

Autobezit (nee) -0,169 0,657 0,066 0,797 0,845 0,612 0,628 0,951 0,330 1,844 0,495 0,735 0,453 0,501 1,640 -2,557 3,014 0,720 0,396 0,078 

Omgeving                     

Bevolkings-

dichtheid 

0,000 0,000 0,056 0,813 1,000 0,000 0,000 1,217 0,270 1,000 -0,001 0,001 2,628 0,105 0,999 0,002 7,119 0,000 1,000 1,002 

Woonomgeving 

(voorstedelijk) 

1,275 1,466 0,756 0,384 3,580 -1,154 1,381 0,699 0,403 0,315 -3,353 2,057 2,656 0,103 0,035 7,306 29311,159 0,000 1,000 1488,821 

Attitudes                     

Auto affectiviteit 0,462 0,318 2,106 0,147 1,587 1,035 0,299 11,992 0,001 2,816 0,465 0,290 2,561 0,110 1,592 -1,292 1,581 0,668 0,414 0,275 

Statusbelang 0,082 0,205 0,161 0,688 1,086 0,104 0,188 0,308 0,579 1,110 0,255 0,224 1,299 0,254 1,290 -1,428 1,706 0,701 0,402 0,240 

Anti-openbaar 

vervoer 

0,117 0,254 0,211 0,646 1,124 -0,014 0,214 0,004 0,947 0,986 0,325 0,227 2,052 0,152 1,384 -0,701 0,780 0,808 0,369 0,496 

Pro-milieu -0,279 0,240 1,350 0,245 0,757 -0,271 0,211 1,646 0,200 0,763 -0,149 0,251 0,352 0,553 0,862 1,227 1,387 0,782 0,377 3,410 

Verplaatsing 

functionaliteit 

-0,372 0,263 1,990 0,158 0,690 0,061 0,224 0,074 0,786 1,063 -0,557 0,251 4,929 0,026 0,573 -0,566 1,052 0,289 0,591 0,568 

Autofrustraties -0,066 0,247 0,070 0,791 0,937 0,055 0,231 0,057 0,811 1,057 -0,331 0,235 1,995 0,158 0,718 1,841 1,645 1,252 0,263 6,304 

Constante -239,356 143,756 2,772 0,096 0,000 -68,180 19593,844 0,000 0,997 0,000 -177,612 19938,755 0,000 0,993 0,000 149,422 91653,317 0,000 0,999 7,816E+64 

Model fit Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke 

R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagelkerke R² 

Socio-demo 14,204 (7) 0,048 158,417 0,046 0,105 14,803 (7) 0,039 175,611 0,048 0,103 6,914 (7) 0,438 157,193 0,017 0,051 6,309 (7) 0,504 25,555 0,075 0,230 

+ Omgeving 24,851 (9) 0,003 147,770 0,079 0,181 18,285 (9) 0,032 172,129 0,059 0,126 10,486 (9) 0,313 153,620 0,026 0,077 6,728 (9) 0,665 25,137 0,080 0,245 

+ Attitudes 30,911 (15) 0,009 141,710 0,097 0,223 35,991 (15) 0,002 154,423 0,113 0,241 23,233 (15) 0,079 140,873 0,057 0,168 10,465 (15) 0,790 21,400 0,121 0,373 
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Tabel 44: Binaire logistische regressie voor het gebruik van de trein 

 Generatie Y Generatie X Babyboom generatie Vooroorlogse generatie 

 B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) 

Socio-demo.                     

Geboortejaar -0,030 0,060 0,263 0,608 0,970 -0,034 0,061 0,307 0,580 0,967 -0,057 0,041 1,937 0,164 0,945 0,009 0,225 0,001 0,970 1,009 

Kinderen (nee) 18,549 5336,800 0,000 0,997 11E+7 0,272 0,701 0,151 0,698 1,313 -0,773 0,479 2,604 0,107 0,461 2,738 1,919 2,035 0,154 15,449 

Gemiddeld inkomen 0,000 0,000 0,594 0,441 1,000 0,000 0,000 0,099 0,753 1,000 0,000 0,000 0,526 0,468 1,000 0,000 1,522 0,000 1,000 1,000 

Alleenstaand (nee) -1,677 1,206 1,936 0,164 0,187 -18,580 18914,078 0,000 0,999 0,000 0,337 1,471 0,053 0,819 1,401 -12,518 22157,949 0,000 1,000 0,000 

Samenwonend 

(nee) 

-1,371 1,196 1,313 0,252 0,254 -19,186 18914,078 0,000 0,999 0,000 1,233 1,501 0,675 0,411 3,431 -14,784 22157,949 0,000 0,999 0,000 

Rijbewijs (nee) -0,072 0,545 0,017 0,895 0,931 -0,206 0,882 0,055 0,815 0,814 0,047 0,770 0,004 0,951 1,048 1,865 3,364 0,307 0,579 6,454 

Autobezit (nee) 1,734 0,731 5,618 0,018 5,661 2,267 0,864 6,886 0,009 9,653 0,789 0,486 2,630 0,105 2,201 2,156 2,510 0,738 0,390 8,638 

Omgeving                     

Bevolkings-

dichtheid 

-0,001 0,001 1,044 0,307 0,999 0,000 0,001 0,035 0,851 1,000 0,000 0,001 0,467 0,494 1,000 -0,001 7,558 0,000 1,000 0,999 

Woonomgeving 

(voorstedelijk) 

-2,340 1,487 2,477 0,116 0,096 0,379 1,540 0,061 0,805 1,461 -0,830 1,998 0,173 0,678 0,436 -22,490 29613,299 0,000 0,999 0,000 

Attitudes                     

Auto affectiviteit -0,810 0,306 6,993 0,008 0,445 -0,547 0,409 1,788 0,181 0,579 -0,181 0,228 0,633 0,426 0,834 -2,002 1,345 2,217 0,136 0,135 

Statusbelang -0,038 0,283 0,019 0,892 0,962 -0,200 0,453 0,196 0,658 0,819 -0,131 0,259 0,256 0,613 0,877 -0,813 1,424 0,326 0,568 0,443 

Anti-openbaar 

vervoer 

-0,386 0,275 1,977 0,160 0,680 -0,757 0,413 3,360 0,067 0,469 -0,145 0,207 0,491 0,484 0,865 -0,355 0,655 0,295 0,587 0,701 

Pro-milieu 0,151 0,273 0,305 0,581 1,163 0,360 0,332 1,177 0,278 1,433 0,215 0,196 1,205 0,272 1,239 -0,050 0,764 0,004 0,948 0,952 

Verplaatsing 

functionaliteit 

0,045 0,268 0,028 0,866 1,046 0,031 0,287 0,011 0,915 1,031 -0,316 0,217 2,119 0,145 0,729 -0,432 1,006 0,184 0,668 0,649 

Autofrustraties 0,082 0,248 0,111 0,739 1,086 -0,014 0,355 0,002 0,968 0,986 -0,053 0,227 0,054 0,817 0,949 1,507 0,911 2,738 0,098 4,514 

Constante 46,572 5338,105 0,000 0,993 17E+19 80,945 18914,461 0,000 0,997 14E+34 103,415 80,432 1,653 0,199 81E+43 9,705 87190,808 0,000 1,000 16391,500 

Model fit Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-kerke 

R² 

Socio-demo 41,122 (7) 0,000 154,556 0,127 0,267 26,380 (7) 0,000 92,626 0,084 0,257 21,478 (7) 0,003 205,521 0,053 0,121 10,590 (7) 0,158 32,186 0,123 0,299 

+ Omgeving 43,534 (9) 0,000 152,144 0,134 0,281 26,881 (9) 0,001 92,126 0,086 0,262 36,867 (9) 0,000 190,139 0,089 0,204 16,611 (9) 0,055 26,165 0,185 0,452 

+ Attitudes 52,632 (15) 0,000 143,046 0,159 0,335 31,747 (15) 0,007 87,259 0,101 0,307 41,769 (15) 0,000 185,231 0,100 0,230 12,188 (15) 0,080 19,588 0,249 0,607 



75 
 
 

 

 

 

 
 

Tabel 45: Binaire logistische regressie voor het gebruik van bus/tram/metro 

 Generatie Y Generatie X Babyboom generatie Vooroorlogse generatie 

 B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) 

Socio-demo.                     

Geboortejaar -0,115 0,069 2,766 0,096 0,891 -0,047 0,048 0,954 0,329 0,954 -0,143 0,033 19,314 0,000 0,866 0,004 0,078 0,003 0,958 1,004 

Kinderen (nee) 0,977 1,176 0,690 0,406 2,657 -0,658 0,555 1,406 0,236 0,518 -0,354 0,353 1,007 0,316 0,702 0,349 0,919 0,144 0,704 1,418 

Gemiddeld inkomen 0,001 0,494 0,000 0,998 1,001 0,000 0,000 1,110 0,292 1,000 0,000 0,000 4,352 0,037 1,000 0,000 0,000 2,386 0,122 1,000 

Alleenstaand (nee) -18,675 6335,568 0,000 0,998 0,000 1,367 1,298 1,109 0,292 3,924 -0,115 1,273 0,008 0,928 0,891 -20,927 21381,308 0,000 0,999 0,000 

Samenwonend 

(nee) 

-19,423 6335,568 0,000 0,998 0,000 1,214 1,290 0,886 0,347 3,366 0,698 1,278 0,298 0,585 2,009 -20,009 21381,308 0,000 0,999 0,000 

Rijbewijs (nee) 1,593 0,680 5,492 0,019 4,917 -0,007 0,790 0,000 0,993 0,993 -0,026 0,620 0,002 0,967 0,975 -1,261 1,715 0,541 0,462 0,283 

Autobezit (nee) 1,125 0,764 2,165 0,141 3,079 1,498 0,554 7,299 0,007 4,473 0,979 0,383 6,528 0,011 2,661 0,402 0,972 0,171 0,679 1,494 

Omgeving                     

Bevolkings-

dichtheid 

0,007 2,452 0,000 0,998 1,007 0,000 0,000 0,815 0,367 1,000 0,001 0,000 3,697 0,055 1,001 -0,001 0,001 1,605 0,205 0,999 

Woonomgeving 

(voorstedelijk) 

10,463 4195,134 0,000 0,998 34990,312 0,820 1,292 0,403 0,525 2,271 1,335 0,985 1,837 0,175 3,801 -4,350 4,149 1,099 0,294 0,013 

Attitudes                     

Auto affectiviteit -0,054 0,356 0,023 0,880 0,948 -0,180 0,261 0,476 0,490 0,835 -0,356 0,179 3,955 0,047 0,700 -1,327 0,502 6,986 0,008 0,265 

Statusbelang 0,246 0,287 0,737 0,391 1,279 -0,500 0,336 2,218 0,136 0,607 0,004 0,181 0,000 0,984 1,004 -0,600 0,445 1,818 0,178 0,549 

Anti-openbaar 

vervoer 

-0,306 0,321 0,909 0,340 0,737 -0,294 0,251 1,374 0,241 0,745 -0,448 0,162 7,664 0,006 0,639 -0,822 0,327 6,305 0,012 0,440 

Pro-milieu 0,465 0,300 2,410 0,121 1,593 0,069 0,227 0,092 0,762 1,071 0,144 0,147 0,953 0,329 1,154 0,113 0,371 0,093 0,760 1,120 

Verplaatsing 

functionaliteit 

-0,213 0,290 0,541 0,462 0,808 -0,352 0,228 2,388 0,122 0,703 0,036 0,157 0,053 0,817 1,037 0,026 0,381 0,005 0,946 1,026 

Autofrustraties -0,671 0,284 5,571 0,018 0,511 0,167 0,264 0,400 0,527 1,182 0,124 0,166 0,558 0,455 1,132 -0,402 0,346 1,355 0,244 0,669 

Constante 169,502 28079,862 0,000 0,995 4,110E+73 82,789 94,644 0,765 0,382 9,008E+35 270,593 63,516 18,150 0,000 3,289E+117 30,418 21381,842 0,000 0,999 1,622E+13 

Model fit Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagelkerke 

R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagelkerke 

R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagelkerke 

R² 

Socio-demo 32,043 (7) 0,000 130,765 0,100 0,241 22,520 (7) 0,002 154,153 0,073 0,163 49,757 (7) 0,000 313,076 0,118 0,197 8,140 (7) 0,320 88,516 0,096 0,137 

+ Omgeving 37,949 (9) 0,000 124,858 0,118 0,283 23,464 (9) 0,005 153,209 0,075 0,169 58,862 (9) 0,000 303,971 0,138 0,230 9,429 (9) 0,399 87,228 0,110 0,158 

+ Attitudes 51,647 (15) 0,000 111,160 0,157 0,377 30,992 (15) 0,009 145,681 0,098 0,221 70,923 (15) 0,000 291,910 0,164 0,274 27,512 (15) 0,025 69,145 0,288 0,413 
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Tabel 46: Binaire logistische regressie voor het gebruik van de fiets 

 Generatie Y Generatie X Babyboom generatie Vooroorlogse generatie 

 B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) B S.E. Wald p Exp (B) 

Socio-demo.                     

Geboortejaar 0,116 0,041 7,891 0,005 1,123 -0,002 0,031 0,003 0,957 0,998 0,060 0,022 7,109 0,008 1,061 0,108 0,107 1,014 0,314 1,114 

Kinderen (nee) 0,431 0,474 0,826 0,364 1,539 -0,774 0,356 4,726 0,030 0,461 -0,528 0,263 4,017 0,045 0,590 -4,424 2,102 4,429 0,035 0,012 

Gemiddeld inkomen 0,000 0,000 0,312 0,577 1,000 0,000 0,000 0,009 0,926 1,000 0,000 0,000 1,538 0,215 1,000 0,002 2,016 0,000 0,999 1,002 

Alleenstaand (nee) -0,824 0,621 1,759 0,185 0,439 -21,062 19521,692 0,000 0,999 0,000 0,348 1,226 0,080 0,777 1,416 -21,570 21765,603 0,000 0,999 0,000 

Samenwonend 

(nee) 

-0,176 0,606 0,084 0,772 0,839 -20,588 19521,692 0,000 0,999 0,000 0,054 1,225 0,002 0,965 1,056 -19,843 21765,603 0,000 0,999 0,000 

Rijbewijs (nee) -1,721 0,528 10,641 0,001 0,179 -1,277 0,618 4,269 0,039 0,279 -1,125 0,601 3,506 0,061 0,325 -21,330 13863,922 0,000 0,999 0,000 

Autobezit (nee) 0,324 0,421 0,593 0,441 1,383 0,191 0,391 0,238 0,625 1,211 -0,090 0,326 0,076 0,782 0,914 -1,106 1,312 0,711 0,399 0,331 

Omgeving                     

Bevolkings-

dichtheid 

0,000 0,000 2,102 0,147 1,000 0,000 0,000 0,104 0,747 1,000 0,000 0,000 1,697 0,193 1,000 0,001 7,541 0,000 1,000 1,001 

Woonomgeving 

(voorstedelijk) 

0,850 0,802 1,123 0,289 2,340 -0,274 0,785 0,122 0,727 0,760 -1,042 0,726 2,059 0,151 0,353 2,988 31049,294 0,000 1,000 19,847 

Attitudes                     

Auto affectiviteit -0,669 0,207 10,423 0,001 0,512 -0,928 0,181 26,435 0,000 0,395 -0,469 0,131 12,885 0,000 0,626 -1,489 0,649 5,261 0,022 0,226 

Statusbelang -0,322 0,141 5,252 0,022 0,725 -0,241 0,146 2,745 0,098 0,786 -0,148 0,127 1,374 0,241 0,862 -0,359 0,429 0,700 0,403 0,698 

Anti-openbaar 

vervoer 

-0,223 0,166 1,798 0,180 0,800 -0,306 0,148 4,285 0,038 0,737 -0,140 0,109 1,648 0,199 0,869 -0,359 0,393 0,834 0,361 0,699 

Pro-milieu 1,053 0,192 30,009 0,000 2,866 0,737 0,151 23,676 0,000 2,090 0,354 0,111 10,190 0,001 1,425 1,155 0,499 5,371 0,020 3,175 

Verplaatsing 

functionaliteit 

0,319 0,159 4,009 0,045 1,376 0,439 0,144 9,264 0,002 1,551 0,160 0,108 2,184 0,139 1,174 0,098 0,409 0,057 0,811 1,103 

Autofrustraties 0,344 0,168 4,165 0,041 1,410 -0,129 0,169 0,585 0,444 0,879 0,142 0,115 1,511 0,219 1,152 0,094 0,443 0,045 0,832 1,099 

Constante -232,952 81,815 8,107 0,004 0,000 24,848 19521,787 0,000 0,999 6,185E+10 -113,249 43,744 6,703 0,010 0,000 -255,365 99703,634 0,000 0,998 0,000 

Model fit Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagelkerke 

R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagel-

kerke R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagelkerke 

R² 

Chi² (df) p -2LL Cox & 

Snell R² 

Nagelkerke 

R² 

Socio-demo 31,743 (7) 0,000 340,286 0,099 0,141 32,941 (7) 0,000 376,459 0,104 0,140 23,417 (7) 0,001 521,064 0,058 0,077 16,827 (7) 0,019 57,751 0,188 0,312 

+ Omgeving 35,492 (9) 0,000 336,537 0,111 0,156 39,546 (9) 0,000 369,855 0,124 0,166 26,805 (9) 0,002 517,676 0,066 0,088 16,827 (9) 0,051 57,751 0,188 0,312 

+ Attitudes 94,432 (15) 0,000 277,597 0,268 0,379 108,524 (15) 0,000 300,877 0,304 0,408 55,392 (15) 0,000 489,089 0,131 0,175 28,115 (15) 0,021 46,463 0,293 0,487 
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5. DISCUSSIE 

 
5.1 Intergenerationele verschillen in verplaatsingsgedrag   

 
Uit de analyse naar de verschillen in verplaatsingsgedrag tussen de generaties blijkt dat generatie Y 

significant minder met de auto rijdt (als bestuurder) dan generatie X, de babyboomers en de 

vooroorlogse generatie. Dit verschil werd opgemerkt voor zowel verplaatsingen in de vrije tijd als voor 

werk/school. Een intergenerationele kloof in autogebruik tussen generatie Y en de oudere generaties is 

echter niet geheel verrassend, aangezien dit slechts een momentopname betreft en dus voornamelijk 

te wijten is aan de lagere leeftijd en dus andere levensfase van deze generatie. Wel interessant is dat 

deze kloof volgens verschillende onderzoekers sterk aan het toenemen is. Onderzoek uit onder meer 

het Verenigd Koninkrijk (Stokes, 2012, 2013) en het Nederland (Van der Waard et al., 2013) bewezen 

dat het autogebruik van jongeren het laatste decennium sterk gedaald is. Gelijkaardige resultaten 

werden aangetoond voor Frankrijk, Duitsland, Japan, Noorwegen en de Verenigde Staten door 

Kuhnimhof et al. (2014). Om tot gelijkaardige conclusies te komen is er echter nood aan longitudinaal 

onderzoek, wat in de beperkte tijdsframe van dit onderzoek niet mogelijk was.  

 

In een poging tot nabootsing van lange termijn onderzoek werden generatie X, de babyboomers en de 

vooroorlogse generatie echter wel bevraagd naar hun verplaatsingsgedrag op jongere leeftijd (20-30 

jaar). Hieruit blijkt dat de huidige jongvolwassenen zich in de vrije tijd op alle mogelijke manieren 

significant anders verplaatsen dan de vroegere jongvolwassenen. Meer specifiek, blijkt generatie Y zich 

momenteel minder met de auto als bestuurder en met de bromfiets/motor te verplaatsen. Omgekeerd 

verplaatsen de millennials zich momenteel significant meer met de auto als passagier, de trein, 

bus/tram/metro, de fiets en te voet. De grootste verschillen tussen de huidige en vroegere 

jongvolwassenen werden gevonden voor het gebruik van de auto als bestuurder (daling), de fiets 

(stijging) en te voet (stijging). Deze resultaten bewijzen tevens de specifiteit van het verplaatsingsgedrag 

van de huidige jongvolwassenen. Het lijkt er op dat men het gemotoriseerd vervoer steeds vaker achter 

zich laat, en op een meer duurzame manier omgaat met mobiliteit. Hiermee worden de conclusies uit 

het longitudinaal onderzoek van Stokes (2013), Van der Waard et al., (2013) en Kuhnimhof et al. (2014) 

dus bevestigd. Naar mogelijke verklaringen van deze shift is het echter wel nog gissen. Van Wee (2015) 

en Goodwin (2012) schrijven deze trend toe aan de toenemende populariteit van de stad, waarin de 

auto steeds vaker gemeden wordt. De aanwezigheid van voldoende alternatieve zou op die manier 

geleid hebben tot het toenemende gebruik van openbaar vervoer en de fiets. Op welke manier eventuele 

situationele of attitudinale variabelen hebben bijgedragen tot deze trend, wordt later besproken. 

 

Opmerkelijk aan deze resultaten is dat generatie Y in de vrije tijd momenteel wel significant meer de 

auto gebruikt als passagier dan de babyboomers en de vooroorlogse generatie. Vergelijking van de 

huidige met de vroegere jongvolwassenen maakte tevens duidelijk dat deze intergenerationele kloof 

alleen maar sterker is geworden. Generatie Y maakt namelijk significant meer gebruik van de auto als 

passagier dan de vroegere jongvolwassenen. Ook Bontekoning (2012b) kwam tot deze conclusie, en 

wijt dit aan de opkomst van de deeleconomie, waar vooral de huidige jongvolwassenen gebruik van 
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maken. Bovendien bewezen Martin & Shaheen (2011) en Kent & Dowling (2013) reeds een algemene 

daling van het autogebruik door het bestaan van deelauto-systemen. Hierbij maakten ze echter wel 

geen onderscheid tussen generaties, waardoor het waarschijnlijk eerder over period effecten gaat.  

 

Voor verplaatsingen naar werk/school van de jongvolwassenen werden enkele opmerkelijke verschillen 

gevonden in vergelijking met vrije tijdsverplaatsingen. In de eerste plaats blijkt het gebruik van de trein 

niet veranderd tussen de huidige en vroegere jongvolwassenen. Daarnaast blijkt generatie Y momenteel 

minder gebruik te maken van de auto als bestuurder, de auto als passagier, bus/tram/metro, 

bromfiets/motor en te voet. Een groot verschil werd gevonden voor het fietsgebruik, waarbij gesteld kan 

worden dat de huidige jongvolwassenen significant meer met de fiets rijden naar werk/school dan de 

vroegere jongvolwassenen. Dit was ook meteen het grootste verschil. Generatie X, de babyboomers en 

de vooroorlogse generatie verplaatsten zich vroeger vooral met de auto als bestuurder naar het werk. 

Het gebruik van de fiets lijkt echter de plaats ingenomen te hebben van dit gemotoriseerd vervoer. Ook 

Hydén et al. (1998) en het OECD (1998) bewezen reeds het belang van de fiets voor woon-werk of 

woon-school verkeer in Europa, waarbij gesteld werd dat gemiddeld 30 tot 40% van de afgelegde 

kilometers met de fiets naar het werk en/of school gebeurden in vergelijking met 20 tot 45% voor vrije 

tijdsactiviteiten. Met eventuele intergenerationele verschillen werd echter geen rekening gehouden, wat 

precieze vergelijking met deze onderzoeken niet mogelijk maakt.  

 

Bovenstaand conclusies bevestigen de hypothese dat jongvolwassenen zich momenteel anders 

verplaatsen dan vroeger. Hierdoor wordt ook aangenomen dat generatie Y verantwoordelijk is voor het 

huidige peak car fenomeen. Het lagere autogebruik van de jongvolwassenen heeft op die manier 

waarschijnlijk geleid tot een daling van de algemene cijfers op lange termijn. Toch dienen bovenstaande 

conclusies met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Aangezien het geanalyseerde 

verplaatsingsgedrag gebaseerd is op antwoorden van de respondenten in plaats van effectief 

waargenomen verplaatsingen, is men nooit helemaal zeker van de correctheid van deze antwoorden. 

Desalniettemin is dit wel waardevolle informatie, waaruit belangrijke indicaties kunnen resulteren. 

Daarnaast kan er ook getwijfeld worden aan de correctheid van de antwoorden van de oudere 

generaties bij bevraging naar hun vroeger verplaatsingsgedrag. Vooral de vooroorlogse generatie 

moest hiervoor vrij ver terug in de tijd nadenken, wat de kwaliteit van de antwoorden mogelijk heeft 

beïnvloed. Aangezien vergelijking met bestaand onderzoek enigszins dezelfde resultaten aangeeft, 

wordt er echter wel vanuit gegaan dat de conclusies correct zijn. 

 
5.2 Toekomstig verplaatsingsgedrag van generatie Y 

  
Een van de belangrijkste en tevens onbeantwoorde vragen in het peak car debat stelt het toekomstig 

verplaatsingsgedrag van generatie Y in vraag. Indien blijkt dat de jongvolwassenen op latere leeftijd 

opnieuw vaker met de auto zullen rijden, komt er mogelijk een eind aan de huidige dalende trend. Gezien 

dit grote implicaties heeft op het huidige en toekomstige mobiliteitsbeleid, is deze vraag van groot belang 

in het huidige onderzoek. Omgekeerd is het ook mogelijk dat generatie Z het verplaatsingsgedrag van 

de huidige jongvolwassenen zal overnemen, waardoor peak car echter wel zal aanhouden. Om te 
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controleren op eventuele age of cohort effecten werd generatie Y bevraagd naar hun toekomstig 

verplaatsingsgedrag. Zowel voor verplaatsingen in de vrije tijd als verplaatsingen naar werk/school 

blijken de huidige jongvolwassenen zich in de toekomst significant vaker te gaan verplaatsen met de 

auto als bestuurder, de auto als passagier, de trein, bus/tram/metro en te voet, en minder met de fiets. 

Voor werk/school verplaatsingen komt hier nog een stijging van bromfiets of motorgebruik bij. Deze 

resultaten impliceren sterke age effecten voor generatie Y, en suggereren dat de huidige 

jongvolwassenen ook niet verantwoordelijk zullen blijven voor peak car.  Hoewel de resultaten van de 

gebruikte tekentoets duidelijke antwoorden lijken te formuleren op de onderzoeksvraag, kunnen deze 

conclusies wel enigszins in twijfel getrokken worden. Zowel de hypothetische aard van de 

toekomstgerichte antwoorden van generatie Y als de betwiste validiteit van de tekentoets voor ordinale 

data sluiten een algemene conclusie echter uit. De significanties van een tekentoets baseren zich 

namelijk enkel op positieve of negatieve verschillen, en verwijderen eventuele gelijkenissen tussen 

medianen van de gebruiksfrequenties per verplaatsingsmiddel uit de analyse. Aangezien de resultaten 

van de tekentoets vaak meer gelijkenissen dan verschillen aangaven, zijn de gemaakte conclusies 

waarschijnlijk aan herziening toe. Ook vanuit de literatuur wordt het gebruik van de tekentoets in vraag 

gesteld. Zo duidt onder meer Marshall (2014) op dit gebrek. De bekomen gelijkenissen in mediaan 

bieden volgens hem dan ook even waardevolle informatie als de verschillen. Aangezien ook de 

gelijkenissen het resultaat zijn van de effectief gebruikte data, bestaat er volgens Marshall (2014) geen 

goede reden om deze gegevens te negeren. Gezien de grote hoeveelheid gelijkenissen in vergelijking 

met verschillen tussen de medianen in verplaatsingsgedrag van nu en in de toekomst voor generatie Y, 

wordt er eerder gesuggereerd dat het hier om cohort effecten gaat en dat de huidige jongvolwassenen 

hun verplaatsingsgedrag grotendeels zullen aanhouden in de toekomst. Bij gebrek aan statistische 

validatie van deze suggestie, worden hier geen conclusies over genomen.  

 

Ook vanuit de literatuur kunnen voorlopig geen uitspraken gedaan worden over het toekomstig 

verplaatsingsgedrag van generatie Y met voldoende zekerheid. Zo wijst onder meer Stokes (2013) op 

de onzekere cijfers omtrent toekomstig autogebruik. Volgens hem is het huidige peak car fenomeen 

waarschijnlijk slechts tijdelijk van aard. Stokes (2013) stelt hierbij vooral de opkomende technologie 

verantwoordelijk, en duidt hierbij op het toekomstig belang van de zelfrijdende auto’s. Ook in dit 

onderzoek werd deze piste onderzocht. Terwijl een groot deel van de respondenten nog geen idee 

blijken te hebben over hun toekomstig verplaatsingsgedrag met zelfrijdende auto’s, heeft de 

meerderheid hier wel al een mening over. Voor verplaatsingen in de vrije tijd en werk/school geven 

respectievelijk 16,6% en 18,7% van de respondenten uit generatie Y aan hier nooit gebruik van te zullen 

maken. Toch lijkt een verrassend deel de jongvolwassenen hier wel potentieel in te zien, aangezien 

30,1% en 27,3% aangeven hier wel gebruik van te willen maken in de toekomst voor respectievelijk 

verplaatsingen in de vrije tijd en naar werk/school. Terwijl jongeren momenteel minder gebruik maken 

van de auto, kan de komst van zelfrijdende wagens mogelijk resulteren in een hernieuwde populariteit 

van de auto als verplaatsingsmiddel. Deze toekomst blijft echter onzeker, en vraagt om verder 

onderzoek.  
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5.3 Intergenerationele verschillen in situationele variabelen 

 

Een belangrijke en vaak onderzochte situationele variabele in het verklaren van verplaatsingsgedrag is 

het bezit van een rijbewijs en/of een auto. Onderzoek door Van Acker & Witlox (2010) suggereert echter 

dat hoger auto- en rijbewijsbezit ook leidt tot hoger autogebruik. Uit dit onderzoek blijkt dat generatie Y 

significant minder in het bezit is van een auto dan alle andere generaties. Toch bedraagt dit percentage 

nog 52%, wat meer dan de helft van de jongvolwassenen is. In vergelijking met 69,8% van generatie X, 

79% van de babyboomers en 79% van de vooroorlogse generatie kan men echter wel spreken van een 

laag percentage. Aangezien dit mogelijk om age effecten gaat, kunnen er hier geen conclusies over 

gemaakt worden. Longitudinaal onderzoek over autobezit kan daarentegen meer informatie bieden over 

een eventuele verandering in autobezit onder de jongvolwassenen. Wanneer generatie Y echter 

bevraagd werd of ze ‘ooit’ al een auto aangekocht hebben, antwoordde 56,4% van niet. Een significant 

hoger percentage dan alle andere generaties. Dit lijkt op het eerste zich tegenstrijdig met de vraag of 

men in het bezit is van een auto, waarop 52% van generatie Y wel ‘ja’ antwoordde. Mogelijk heeft een 

deel van de autobezitters zijn auto dus gekregen van familie en/of het werk.  

 

Aangezien dit onderzoek slechts een momentopname betreft, is vergelijking met bestaand – 

longitudinaal – onderzoek niet mogelijk. Uit de literatuur blijkt echter dat de huidige jongvolwassenen 

steeds minder in het bezit zijn van een auto dan vroeger. Onderzoek door onder meer McDonald (2015) 

toont dit aan voor de Verenigde Staten, terwijl Delbosc & Currie (2013), Goodwin (2012), Kuhminhof et 

al. (2012, 2013) en Millard-Ball & Shipper (2011) tot gelijkaardige conclusies kwamen voor de rest van 

het Globale Noorden. Chatterjee et al. (2018) wijzen er echter wel op dat het bezit en dus gebruik van 

de auto weer aansterkt vanaf de jongvolwassenen de leeftijd van 30 jaar gepasseerd zijn. Toch is deze 

stijging niet hoog genoeg om opnieuw op gelijke voet te komen met vorige generaties. Volgens hen is 

er dus wel degelijk sprake van een cohort effect voor generatie Y inzake lager autobezit. Wel interessant 

uit dit eigen onderzoek zijn de cijfers omtrent eventuele toekomstige aankopen van een auto, waarvan 

65,3% van de jongvolwassenen die nooit een auto kochten aangeven dit ook nooit van plan te zijn. Dit 

is een opvallend verschillend resultaat met de resultaten uit de Global Automotive Study door Deloitte 

(2014), dat onderzoek deed naar autobezit voor generatie Y in België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, 

Italië, Nederland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Volgens hun onderzoek is gemiddeld 75% van de 

respondenten uit generatie Y wel van plan om in de toekomst nog een auto aan te schaffen.  

 

Wat wel blijkt, is dat generatie Y significant meer toegang heeft tot een andere auto dan alle andere 

generaties. Dit is mogelijk gelinkt aan het lagere autobezit van deze generatie, aangezien men op de 

auto van derden beroep kan doen. Zoals eerder besproken heeft dit waarschijnlijk te maken met de 

opkomst van de deeleconomie, waar vooral jongvolwassenen geen probleem mee lijken te hebben 

(Martin & Shaheen, 2011; Bontekoning, 2012b; Kent & Dowling, 2013). Als redenen voor het niet 

bezitten van een auto blijkt vooral dat men er geen nood aan heeft, en zich dus eenvoudig op andere 

manieren verplaatst. Ook generatie Y zet deze reden bovenaan, maar verspreidde haar antwoorden 

ook over de antwoordcategorieën ‘geen rijbewijs’, ‘prijs’ en ‘uitstoot’, waarvoor hogere percentages 
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waargenomen werden dan bij de andere generaties. Dit komt overeen met de resultaten van Deloitte 

(2014), waarbij ook de hoge kost van een auto en het voorhanden zijn van voldoende alternatieven – 

zoals openbaar vervoer of wandelen – de voornaamste redenen blijken te zijn dat generatie Y geen 

auto koopt. Ook Van Wee (2015) wees reeds op de toenemende kost van autobezit, en linkte dit aan 

het lagere autobezit van jongvolwassenen. Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat vooral 

verplaatsingsvrijheid heeft geleid tot het aankopen van een auto. Deze reden werd tevens door iedere 

generatie bovenaan geplaatst. Het belangrijkste criterium bij de keuze van een automerk blijkt in de 

eerste plaats de prijs te zijn. Ook dit resultaat verschilt niet significant tussen de generaties. 

 

Daarnaast blijkt dat de meerderheid van alle generaties in het bezit is van een rijbewijs. Voor generatie 

Y is dit percentage echter het laagst. Ook dit kan eerder gaan om uitstel dan executie, waarover geen 

conclusies gemaakt kunnen worden. Uit de literatuur blijkt dat dit laag rijbewijsbezit het laatste 

decennium echter wel aan het vergroten is voor generatie Y. Zo wijzen onder meer Millard-Ball & 

Schipper (2011), Kuhnimhof et al. (2013) en Metz (2013) op een algemene daling van rijbewijsbezit voor 

de Verenigde Staten. Mogelijk spelen hier dus ook generatie overschrijdende period effecten mee. 

Desalniettemin bleek deze daling in rijbewijsbezit volgens de onderzoekers wel het grootste onder de 

jongvolwassenen. Dezelfde resultaten werden gevonden door Chatterjee et al. (2018) in het Verenigd 

Koninkrijk, waarbij bleek dat het rijbewijsbezit onder jongvolwassenen een piek kende tussen 1992 en 

1994 met 48% van de 17-20 jarigen en 75% van de 21-29 jarigen die een rijbewijs hadden. Tegen 2014 

bleken deze percentages gezakt te zijn tot 29% voor 17-20 jarigen en 63% voor 21-29 jarigen.  

 

Ook bevraging naar de voornaamste reden voor het (nog) niet behaald hebben van een rijbewijs leverde 

enkele interessante conclusies op. Hieruit blijkt echter dat de meeste mensen er simpelweg geen nood 

aan hebben, maar dat generatie Y als enige generatie ook ‘milieuoverwegingen’ aangeeft als belangrijke 

reden. Terwijl 61% van de respondenten uit generatie Y er geen nood aan blijkt te hebben, gaf maar 

liefst 22% ook milieuoverwegingen als voornaamste reden aan voor het niet bezitten van een rijbewijs. 

Onderzoek door Schoettle & Sivak (2013) in de Verenigde Staten toonde aan dat generatie Y 

voornamelijk niet in het bezit is van een rijbewijs omdat men het te druk heeft en er bijgevolg geen tijd 

voor heeft (26,9%). Een tweede reden bleek de grote kost van het bezitten van een auto (14,6%), 

gevolgd door de mogelijkheid om zich op andere manieren te verplaatsen (12,1%). Slechts 3,1% van 

de respondenten uit generatie Y gaf in het onderzoek van Schoettle & Sivak (2013) aan ook bezorgdheid 

om het milieu mee te laten spelen in het niet behalen van een rijbewijs. Vergelijking met dit eigen 

onderzoek levert enkele belangrijke verschillen op. Terwijl tijdsgebrek in het onderzoek van Schoettle & 

Sivak (2013) de voornaamste reden blijkt te zijn voor het niet bezitten van een auto (26,9%), bedraagt 

dit percentage in dit eigen onderzoek slechts 9,8%. Wanneer de mogelijkheid om zich op andere 

manieren te verplaatsen geïnterpreteerd wordt als het geen nood hebben aan een rijbewijs, levert dat 

een vergelijking op tussen 12,1% en 61% in respectievelijk de Verenigde Staten en Gent, wat opnieuw 

sterk verschilt van elkaar. Daarnaast blijken ook milieu-overwegingen in Gent veel harder door te wegen 

(22%) in vergelijking met 3,1% in de Verenigde Staten.  
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Bovendien werd iedere generatie ook bevraagd naar de leeftijd waarop men al dan niet een rijbewijs 

behaalde of een eerste auto aankocht. Hieruit blijkt dat generatie Y op een significant vroegere leeftijd 

een rijbewijs behaalt dan dat de vooroorlogse generatie deed. Terwijl dus waarschijnlijk steeds minder 

jongvolwassenen hun rijbewijs behalen, doen ze dat wel op vroegere leeftijd dan generatie X, de 

babyboomers en de vooroorlogse generatie op dezelfde leeftijd.  

 
5.4 Intergenerationele verschillen in attitudinale variabelen  

 
Uit de resultaten omtrent de verschillende attitudes blijkt dat generatie Y significant meer belang hecht 

aan het statussymbool van de auto dan alle andere generaties. Ondanks dat er vanuit de literatuur 

gesuggereerd wordt dat het statusbelang van de auto aan het afnemen is (Neiva & Gifford, 2013; 

Jorritsma & Berveling, 2014; Van Wee, 2015), blijkt het nog wel steeds te bestaan, en dan vooral onder 

jongvolwassenen. Dit resultaat komt overeen met onderzoek door onder meer Berrington & Mikolai 

(2014) en Deloitte (2009). Vervolgens blijkt ook dat generatie Y het meest bekommerd is om het milieu. 

Statistische analyse toonde echter wel aan dat generatie Y significant groener is dan de vooroorlogse 

generatie, maar niet dan generatie X en de babyboomers. Delbosc & Currie (2013) en Kuhnimhof et al. 

(2012) zagen deze groene bewustwording van jongvolwassenen over jaren heen zelfs stijgen, en 

koppelen dit aan de dalende trend van de auto als statussymbool en het autobezit. Om echter van een 

cohort effect te spreken voor generatie Y lijkt het nog wat te vroeg. Er werden namelijk geen statistisch 

significante verschillen gevonden tussen generatie Y enerzijds en generatie X en de babyboomers 

anderzijds. Waarschijnlijk is hier eerder sprake van een algemene bewustwording van het klimaat, en 

dus period effect. Bovendien werden voor de attitude ‘auto-affectiviteit’ helemaal geen significante 

verschillen tussen de generaties teruggevonden. Generatie Y blijkt bijgevolg niet veel groener en minder 

auto-georiënteerd dan de meerderheid van de oudere generaties. Gelijkaardige conclusies werden 

genomen door Delbosc & Currie (2014) in Australië, Le Vine et al. (2014) in het Verenigd Koningrijk en 

de Verenigde Staten, en Van Acker (2017) in Vlaanderen. Tot slot blijkt generatie Y significant meer 

autogefrustreerd dan de vooroorlogse generatie en de babyboomers, en meer bereid om te betalen 

voor verplaatsingsfunctionaliteit dan de babyboomers. Op welke manier dit zich weerspiegelt in hun 

verplaatsingsgedrag, blijkt uit een daarop volgende reeks logistische regressie analyses. 

 

5.5 Invloed van attitudes op verplaatsingsgedrag  

 
Dit vormt het belangrijkste onderdeel van dit onderzoek. Indien blijkt dat het verplaatsingsgedrag 

voornamelijk verklaard kan worden door attitudes, zal dit waarschijnlijk ook stabiel blijven in de 

toekomst. Wanneer echter blijkt dat vooral socio-economische factoren of omgevingsfactoren 

verklaringskracht voor het verplaatsingsgedrag bieden, wijst dit eerder op een tijdelijk fenomeen en zal 

het verplaatsingsgedrag in de toekomst waarschijnlijk wijzigen (De Paepe et al., 2018). Uit dit onderzoek 

blijken enkele opvallende resultaten. Terwijl er verwacht werd dat de invloed van attitudes het sterkst 

zou zijn op het verplaatsingsgedrag van generatie Y, blijkt dit in realiteit niet helemaal accuraat. Hoewel 

de invloed van attitudes een belangrijke verklaring biedt voor het gebruik van de auto als bestuurder en 

de fiets, blijkt het gebruik van de meeste verplaatsingsmodi echter wel het best verklaard te worden 
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door socio-demografische variabelen. Zo blijkt onder meer autobezit de kans sterk te verhogen op het 

gebruik van de auto als bestuurder. Dit werd opgemerkt voor iedere generatie. Dezelfde resultaten 

werden eerder ook door Van Acker & Witlox (2010) teruggevonden. Daarnaast blijkt ook dat lage ‘pro-

milieu’ en hoge ‘autoaffectiviteit’ attitudes samengaan met een verhoogde kans op een hoog 

autogebruik als bestuurder, en omgekeerd. Hiermee wordt aangetoond dat de groene attitude en lage 

auto-oriëntatie van generatie Y ook effectief een invloed hebben op hun autogebruik als bestuurder. 

Ook Bagley & Mokhtarian (2002) kwamen reeds tot deze conclusie. Hierbij dient echter wel een 

belangrijke nuancering gemaakt te worden, aangezien dezelfde resultaten gevonden werden voor 

generatie X en de babyboom generatie. Uit sectie 4.2.6 bleek reeds dat er geen verschillen in groene 

attitudes bestaan tussen deze drie generaties. Nu blijkt ook dat deze generaties op dezelfde manier hun 

verplaatsingsgedrag laten beïnvloeden door hun groene attitudes en lage auto-affectiviteit. Hoewel dit 

effect daadwerkelijk het sterkst is voor generatie Y, kan er hier niet gesproken worden van een statistisch 

significant cohort effect. De term period effect is hier meer op zijn plaats. Gelijkaardige resultaten werden 

teruggevonden door Van Acker (2017) voor Vlaanderen. De vooroorlogse generatie daarentegen blijkt 

haar lage milieu-gerichte attitude het gebruik van de auto als bestuurder niet te laten beïnvloeden. Voor 

het gebruik van de fiets blijkt de invloed van (groene) attitudes voor iedere generatie dan wel weer 

aanwezig, behalve bij de vooroorlogse generatie waarbij opnieuw socio-demografische variabelen de 

bovenhand nemen. 

 

Ook opvallend is de invloed van deze socio-demografische variabelen op de kans op een hoog gebruik 

van het openbaar vervoer (zowel trein als bus/tram/metro), die voor zo goed als alle verplaatsingsmodi 

en generaties het sterkst is. Enkel voor het gebruik van bus/tram/metro door de vooroorlogse generatie 

blijken attitudes meer verklaringskracht te bieden. Voor alle andere generaties kan de invloed van 

attitudes op het gebruik van het openbaar vervoer verwaarloosd worden. Hoewel socio-demografische 

variabelen de grootste invloed hebben op de kans op een hoog gebruik van het openbaar vervoer, 

geven de bijhorende waarden voor R² echter wel prijs dat een groot deel van de variantie onverklaard 

blijft. Dit weerspiegelt zich ook in de significantie van de Wald-statistieken op het niveau van de 

variabelen, waarvoor amper significante correlaties aangetoond worden. Er spelen met andere woorden 

nog andere, belangrijkere variabelen mee in de beslissing om de trein en bus/tram/metro te gebruiken. 

Deze resultaten zijn toch enigszins verrassend, aangezien verwacht werd dat groenere attitudes ook 

een significante invloed zouden hebben op het gebruik van het openbaar vervoer, zoals reeds 

aangetoond in een studie door Johansson et al. (2006) in Zweden. Hun onderzoek toonde bovendien 

aan dat sterke groene attitudes ook de kans vergroten op het gebruik van de meest milieuvriendelijke 

keuze van openbaar vervoer. Zo bleek de kans op het gebruik van de trein groter te zijn dan de kans 

op het gebruik van de bus, bij stijgende groene attitudes.  

 

De invloed van de bevolkingsdichtheid en de woonomgeving tot slot blijken voor iedere generatie en 

voor ieder verplaatsingsmiddel verwaarloosbaar. Verschillende studies toonden al aan dat attitudes een 

grotere invloed hebben op het verplaatsingsgedrag dan de omgeving waarbinnen men woont (Guo & 

Chen, 2007; Mokhtarian & Cao, 2008). De totale verwaarloosbaarheid van deze omgevingsparameter 
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is echter wel nieuw. Mokhtarian & Cao (2008), Cao et al. (2009) en Ewing & Cervero (2010) vonden 

immers een significante relatie tussen bevolkingsdichtheid en modale keuzes. Zo bleek volgens hen de 

kans op onder meer het gebruik van de fiets, openbaar vervoer en verplaatsingen te voet hoger te zijn 

in omgevingen met hoge bevolkingsdichtheden (en omgekeerd). Dit mag eigenlijk niet verbazen, 

aangezien dichtbevolkte gebieden ook meer faciliteiten op korte afstand van elkaar aanbieden, wat van 

wandelen en fietsen aantrekkelijke verplaatsingsmodi maken (De Vos et al., 2014). Daarnaast kennen 

dichtbevolkte gebieden vaak ook een uitgebreider en frequenter netwerk van openbaar vervoer. 

 

Hoewel de gemaakte conclusies overeen lijken te komen met de conclusies uit gelijkaardig onderzoek, 

moeten hier toch enkele nuances gemaakt worden. In de eerste plaats moet vermeld worden dat de 

gebruiksfrequenties van ieder verplaatsingsmiddel sterk gereduceerd werden in informatie door de 

omvorming tot binaire variabelen. Meer specifiek werden de antwoorden ‘nooit’, ‘soms’ en ‘regelmatig’ 

geïnterpreteerd als laag gebruik en ‘vaak’ en ‘altijd’ als hoog gebruik van het desbetreffend 

verplaatsingsmiddel. Aangezien er ook sterke onderlinge verschillen bestaan binnen dit laag en hoog 

gebruik, heeft deze binaire omvorming waarschijnlijk een belangrijke invloed uitgeoefend op de 

uiteindelijk resultaten. Bovendien zijn de voorgestelde antwoordcategorieën in gebruiksfrequenties 

onderhevig aan subjectieve interpretatie. Mogelijk betekent ‘regelmatig’ gebruik niet voor alle 

respondenten hetzelfde, en is vergelijking bijgevolg niet helemaal accuraat. De gemaakte conclusies op 

basis van deze informatie en de gebruikte binaire analyses worden dus steeds met de nodige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd. Hierdoor, en door de sterke oververtegenwoordiging van 

hooggeschoolden in de dataset, is veralgemening naar hogere schaalniveaus niet meteen aangewezen.  

 
5.6 Persoonlijke gevolgen van peak car voor generatie Y 

 
Tot slot werd er nagegaan of peak car ook negatieve gevolgen heeft voor de jongvolwassenen in 

kwestie, aangezien zij aan de oorsprong van dit fenomeen gelinkt worden. Uit de resultaten blijkt immers 

dat 89,4% van de respondenten uit generatie Y haar autogebruik eigenlijk niet wenst te veranderen. Dit 

maakt van hun lager autogebruik dus waarschijnlijk een bewuste keuze, waarbij de negatieve 

persoonlijke gevolgen best beperkt blijven. Dit is echter wel een vrij verrassend resultaat, aangezien uit 

de analyses naar de verklarende variabelen op verplaatsingsgedrag bleek dat socio-demografische 

parameters de belangrijkste verklaringskracht bieden voor het lage autogebruik van generatie Y. 

Hierdoor werd verwacht dat de jongvolwassenen zich eerder uit noodzaak dan als bewuste keuze 

minder met de auto verplaatsen momenteel. Desalniettemin is dit resultaat ook niet onmogelijk, 

aangezien ook 22,1% van de variantie in autogebruik als bestuurder verklaard bleek te worden door 

attitudes en het dus een bewuste keuze maakt. Toch geven slechts 8,6% van de jongvolwassenen 

geven zich beperkt te voelen in hun mogelijkheden door hun laag autogebruik. Voor hen blijken vooral 

vrijetijdsuitjes beperkt te worden (4,6%), gevolgd door werkmogelijkheden (2,3%) en bezoek aan familie 

en vrienden (1,7%). Gezien de lage percentages van deze resultaten wordt geconcludeerd dat de 

jongvolwassenen zich over het algemeen niet beperkt in hun mogelijkheden voelen door hun lager 

autogebruik. Dit is waarschijnlijk ook de reden voor het gebrek aan verder onderzoek in dit domein.  
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5.7 Toekomst 

 

Er heerst nog weinig twijfel omtrent de stelling dat jongvolwassenen momenteel minder gebruik maken 

van de auto als verplaatsingsmiddel dan vroeger. Toch is er nog veel onzekerheid over hun toekomstig 

verplaatsingsgedrag. De grote vraag in peak car blijft echter of het hier om uitstel of executie van 

autogebruik gaat. Om op deze vraag een correct antwoord te formuleren, werd er de laatste jaren al 

heel wat onderzoek gedaan naar de onderliggende redenen van het lagere autogebruik van generatie 

Y. Toch is het onderzoek op dit vlak nog lang niet compleet, en heerst er nog grote onzekerheid. Vooral 

de nood aan longitudinaal onderzoek blijft bestaan. Praktische en financiële overwegingen lijken een 

groot deel van de onderzoekers en/of onderzoeksinstellingen echter te weerhouden van longitudinaal 

onderzoek. Ook dit onderzoek betreft slechts een momentopname, en biedt bijgevolg niet voldoende 

informatie naar de toekomst van het peak car fenomeen. Bovendien heeft men vanaf dit jaar ook te 

maken met een nieuwe opkomende generatie op de autoweg: generatie Z. Het is echter de vraag of 

deze generatie zich op dezelfde manier zal verplaatsen als generatie Y, of dat hier mogelijk sprake is 

van een intergenerationele kloof (Goodwin & Van Dender, 2013).  

 

Het onderzoek naar toekomstige mobiliteitspatronen is echter voortdurend aan verandering onderhevig, 

en vraagt daarom blijvende aandacht. Dit is van cruciaal belang om een correct mobiliteitsbeleid op te 

stellen, met de nadruk op duurzame mobiliteitskeuzes. Hiertoe zal het beleid rekening moeten houden 

met parameters die een significante invloed hebben op het verplaatsingsgedrag. Op die manier zou 

men volgens De Paepe et al. (2018) het bezit van een auto steeds duurder kunnen maken en attitudes 

ten voordele van het openbaar vervoer promoten. Daarnaast geloven De Paepe et al. (2018) ook in de 

vormgeving van mobiliteitsgedrag door beïnvloeding op jonge leeftijd. Het stimuleren van duurzaam 

verplaatsingsgedrag zou daarom reeds van start moeten gaan van op de schoolbanken, als onderdeel 

van nationale leerprogramma’s. Gezien de grote onzekerheid en het beperkte onderzoek naar deze 

parameters, is men volgens Goodwin (2012) vaak eerder aangewezen op het opstellen van 

verschillende toekomstscenario’s in plaats van mobiliteitsvoorspellingen. Op die manier kan men onder 

meer rekening houden met een toekomstige groei, saturatie of daling in autogebruik, waarbij aan ieder 

scenario ook waarschijnlijkheden toegekend kunnen worden. Goodwin (2012) pleit op deze manier voor 

een algemeen beleid, dat rekening tracht te houden met alle toekomstige scenario’s tegelijk. Dit sluit 

echter het opstellen van harde maatregelen uit, maar blijkt wel de meest veilige optie te zijn. Enkel meer 

zekerheid van zowel de toekomst van verplaatsingsgedrag als de invloedrijke variabelen hierop kunnen 

de transitie naar voorspellingen en aangepaste beleidsmaatregelen mogelijk maken.  
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6. CONCLUSIE 

 
In dit onderzoek werd ingezoomd op de achterliggende redenen voor het huidige peak car fenomeen 

dat zich momenteel in verschillende Westerse en tevens geïndustrialiseerde landen blijkt voor te doen. 

Aangezien de economie echter wel blijft groeien, is deze daling in autogebruik een eerder opmerkelijke 

trend. Mogelijke verklaringen vanuit de literatuur klinken alvast eensgezind: peak car is toe te schrijven 

aan de veranderende verplaatsingspatronen van generatie Y of de jongvolwassenen. Het zijn echter de 

onderliggende redenen van deze verandering waar momenteel nog veel discussie over heerst. Vooral 

mogelijke attitudinale veranderingen voor generatie Y als verklaring van hun veranderend 

verplaatsingsgedrag blijkt een punt van onenigheid. Dit heeft er dan ook toe geleid om deze hypothese 

te toetsen in dit onderzoek, specifiek voor de stad Gent.  

 

Naar aanleiding van de eigenlijke analyses werd er op basis van data van het OVG nagegaan of er 

mogelijk sprake is van een peak car trend in het Vlaams Gewest. Ter analyse van het dalend 

autogebruik werd beroep gedaan op twee variabelen: het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per 

persoon per dag (gaakpppd) en het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd). 

Analyse van beide variabelen tussen 2007 en 2017 leerde dat er wel degelijk sprake is van een daling 

in autogebruik als bestuurder voor het Vlaams Gewest, en dit vooral gecompenseerd wordt door een 

toename in het gebruik van de trein en de fiets. Deze resultaten dienen echter wel enigszins 

genuanceerd te worden, aangezien de korte onderzoeksperiode echter niet toelaat om van een 

effectieve trendbreuk in autogebruik te mogen spreken. Toch lijkt de toekomst alvast veelbelovend, en 

wordt aangenomen dat de gemiddelde inwoner van het Vlaams Gewest steeds bewuster en rationeler 

met mobiliteit omgaat. Dit weerspiegelt zich in de keuze voor meer duurzame verplaatsingsmiddelen.  

 

Om tot gelijkaardige resultaten te komen voor Gent is er echter nood aan longitudinaal onderzoek. 

Gezien de beperkte tijdsframe van deze onderzoeksperiode was dit niet mogelijk, en werd er 

aanvankelijk uitgegaan van het huidig verplaatsingsgedrag van de respondenten. Verschillend als bij 

het OVG werd hier ook een onderscheid gemaakt tussen de verschillende generaties. Hieruit bleek dat 

generatie Y zowel in de vrije tijd als naar werk/school wel degelijk minder met de auto rijdt als bestuurder 

dan generatie X, de babyboomers en de vooroorlogse generatie. Aangezien dit waarschijnlijk louter te 

maken heeft met verschillen in levensfase, werden hier geen verdere conclusies uit genomen. In een 

poging tot nabootsing van longitudinaal onderzoek werd vervolgens een vergelijking gemaakt van het 

vroegere verplaatsingsgedrag van generatie X, de babyboomers en de vooroorlogse generatie met het 

huidige verplaatsingsgedrag van generatie Y. Dit leverde echter wel interessante informatie op. De 

huidige jongvolwassenen blijken zich in de vrije tijd met alle verplaatsingsmiddelen anders te 

verplaatsen dan de vroegere jongvolwassenen. Voor verplaatsingen naar werk/school bleef enkel het 

gebruik van de trein constant. De grootste verschillen werden immers gevonden in het gebruik van de 

auto als bestuurder (daling) en de fiets (stijging). Hiermee werd aangetoond dat de dalende trend in 

autogebruik voor de stad Gent wel degelijk toegeschreven kan worden aan de jongvolwassenen.  
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Om vervolgens duidelijk te maken of generatie Y dit verplaatsingsgedrag ook zal aanhouden naar de 

toekomst toe, werd een vergelijking gemaakt tussen hun huidig en toekomstig verplaatsingsgedrag. 

Deze resultaten impliceerden echter sterke age effecten voor het verplaatsingsgedrag van generatie Y, 

waaruit men zou kunnen concluderen dat de jongvolwassenen niet verantwoordelijk zullen blijven voor 

de huidige dalende autotrend. Gezien de betwiste reputatie van de gebruikte statistische analyse 

worden deze resultaten echter in vraag gesteld, en kan er geen eenduidige conclusie genomen worden 

over eventuele age en cohort effecten. De grote onzekerheid omtrent deze onderzoeksvraag blijft 

daarmee overeind, en vraagt om verder onderzoek. Dit vormt tevens een van de belangrijkste 

onderzoeksvragen in het huidige peak car debat, daar toekomstvoorspellingen cruciaal zijn voor een 

correcte implementatie van het mobiliteitsbeleid.  

 

Aangezien verklaringen voor het veranderend verplaatsingsgedrag mogelijk duidelijkheid kunnen 

scheppen richting de toekomst, werden verschillende variabelen aan interpretatie onderworpen. Terwijl 

vanuit dit onderzoek vooral de invloed van attitudes op het verplaatsingsgedrag onderzocht werd, werd 

ook gecontroleerd op verschillende socio-demografische en omgevingsparameters. Hieruit resulteerden 

enkele opvallende bevindingen. Terwijl er verwacht werd dat vooral attitudes een sterke invloed zouden 

hebben op het verplaatsingsgedrag – en dan vooral van jongvolwassen – bleken echter de socio-

demografische variabelen over het algemeen de grootste invloed uit te oefenen op het 

verplaatsingsgedrag van generatie Y en de vooroorlogse generatie. Meer specifiek, bleken de socio-

demografische variabelen ook de sterkste invloed te hebben op het autogebruik van deze generaties. 

Voor generatie X en de babyboomers bleken attitudes wel de grootste verklaringskracht te bieden voor 

het verplaatsingsgedrag alsook het autogebruik. Opvallend voor iedere verplaatsingsmiddel is de 

beperkte invloed van het gemiddelde jaarinkomen op het verplaatsingsgedrag. Volgens deze resultaten 

zou inkomen bijgevolg niet meespelen bij de keuze van een verplaatsingsmiddel. Daarnaast bleek ook 

de invloed van de omgevingsparameters voor iedere generatie en voor ieder verplaatsingsmiddel 

verwaarloosbaar. Dit zijn eerder verrassende resultaten, aangezien er vanuit eerder onderzoek wel al 

aangetoond werd dat zowel densiteit als de mate van urbanisatie een significante invloed uitoefenen op 

de daarop gemaakte verplaatsingskeuzes. De zoektocht naar bijkomende en tevens belangrijke(re) 

verklarende variabelen voor het verplaatsingsgedrag biedt voldoende stof voor toekomstig onderzoek.  

 

Analyse van de afzonderlijke attitudes leerde echter wel dat groene attitudes en negatieve auto-

affectiviteit samengaan met een lagere kans op hoog autogebruik (als bestuurder). Hierbij dient echter 

wel opgemerkt te worden dat deze resultaten gevonden werden voor zowel generatie Y, generatie X als 

de babyboomers. Van een cohort-specifiteit voor generatie Y is bijgevolg geen sprake. Ook de 

verschillen in attitudes tussen de generaties leerden dat generatie Y niet significant groener ingesteld is 

dan generatie X en de babyboomers. Dit blijkt bijgevolg een misconceptie in de huidige literatuur, en is 

blijkbaar aan grondige herziening toe. Daarnaast bleek voor de gebruiksfrequentie van de fiets een 

algemene relatie te bestaan tussen negatieve auto-affectiviteit en groene attitudes enerzijds en een 

hoge kans op fietsgebruik anderzijds. Dit gaat dus waarschijnlijk samen met de daling in autogebruik. 

Ook hier werden geen opmerkelijke generatie-specifieke resultaten gevonden.  
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De resultaten uit dit onderzoek impliceren dat de jongvolwassenen hun verplaatsingsgedrag 

waarschijnlijk niet stabiel zal blijven naar de toekomst toe. Het gebrek aan verklaringskracht door 

attitudes doet echter vermoeden dat hun lagere autogebruik slechts een tijdelijk fenomeen is, dat zal 

veranderen wanneer generatie Y aan haar volwassen levensstijl begint. De invloed van deze transitie 

naar zelfstandigheid blijkt bijgevolg een interessante en tevens nuttige piste voor toekomstig onderzoek. 

Uit een laatste analyse bleek tot slot dat de jongvolwassenen helemaal geen probleem lijken te hebben 

met hun huidig lager autogebruik. De meerderheid van generatie Y gaf hierbij aan best tevreden te zijn 

met hun verplaatsingsgedrag, en geen negatieve gevolgen te ondervinden van deze beperking. Dit zou 

er op kunnen wijzen dat men zich bewust minder met de auto verplaatst, en niet van plan is om dit in 

de toekomst te veranderen. Uitspraken met volledige zekerheid zijn helaas (nog steeds) niet mogelijk. 

De grote vraag in het peak car verhaal blijft hiermee overeind: wat met de toekomst? Naast de onzekere 

voorspellingen omtrent generatie Y heeft men bovendien sinds kort ook met een nieuwe opkomende 

mobiele generatie te maken. De voortdurende verandering in de mobiliteitspatronen vragen daarom om 

blijvend onderzoek. Enkel zo maakt ook het beleid kans op het maken van correcte beleidsimplicaties, 

met het oog op duurzame verplaatsingskeuzes. Gezien de huidige milieu- en verkeersproblematiek 

vormt dit een cruciale stap richting een betere toekomst.  
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APPENDIX A: INTERNETENQUÊTE 
 
 

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Gent 
 

 
Welkom! Gelieve een taal te kiezen.  
Welcome! Please choose a language. 

 
           Nederlands 
 

  English  
 
Welkom bij het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Gent. Dit onderzoek kadert zich binnen een masterthesis aan de faculteit 

Wetenschappen van de Universiteit Gent. Op basis van uw woonplaats binnen de stad Gent werd u geselecteerd om deel te 

nemen. Elk volwassen lid van uw huishouden kan deelnemen aan dit onderzoek. De enquête bestaat uit drie delen en duurt 

ongeveer 10 minuten. U kan uw voortgang steeds volgen via het grijze balkje rechts boven. Al uw antwoorden zijn volledig 

anoniem. Voor vragen en opmerkingen kan u steeds contact opnemen via anke.bracke@ugent.be. 

 
Alvast bedankt voor uw tijd en moeite! 

 
Opgelet: voor de correctheid van dit onderzoek is het van belang dat u uw domicilie heeft op de plaats waar u de flyer in 

de bus kreeg. Indien dit niet het geval is (bv. u bent student en u zit op kot in Gent maar heeft uw domicilie elders), mag 

u de pagina verlaten en hoeft u niet deel te nemen aan de enquête. 

 
Deel 1: Persoonlijke gegevens 
 

 
In deel 1 wordt u kort bevraagd naar uw persoonlijke gegevens. Alle antwoorden zijn volledig anoniem. Gelieve steeds het 

juiste antwoord aan te duiden, en/of de lege vakken zo correct mogelijk in te vullen. 

 
Om verder te gaan naar de eerstvolgende vraag klikt u op het blauwe pijltje rechts onderaan. Om terug te keren naar een 

vorige vraag klikt u op het linker pijltje. 

 
1.      Tot welke generatie behoort u, en in welk jaartal bent u geboren? * 

 

  Vooroorlogse generatie (geboren vóór 1946) 
 

  De babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) 
 

  Generatie X (geboren tussen 1965 en 1980) 
 

  Generatie Y (geboren tussen 1981 en 2000) 
 

  Generatie Z (geboren ná 2000) 
 
 
2.      Meer specifiek: * 

 
Gelieve uw volledige jaartal in te vullen (bv. 1994, 1967, ...)  

 

 
Geboortejaar: 
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3.      Wat is uw geslacht? * 

 

  Vrouw 
 

  Man 
 

  Wens ik niet mee te delen 
 

 

4.      In welk van onderstaande wijken bent u woonachtig? * 

 
Uw wijkcode vindt u terug op de flyer die u in de bus ontving. 

 

  CITAD_2018 
 

  STJAC_2018 
 

  MUIDE_2018 
 

  STDEN_2018 
 

 
5. Heeft u kinderen? Zo ja, op welke leeftijd kreeg u uw eerste kind? *  
 
 

Nee  
 

Ja, ik kreeg mijn eerste kind op volgende leeftijd:  
 

 
 

6. Op welke leeftijd bent u zelfstandig gaan wonen (weg bij de ouders)? *  
 
 

Ik ben (nog) niet zelfstandig gaan wonen.  
 

Ik ging zelfstandig wonen op volgende leeftijd: 
 

 
7. Wat is uw huidige thuissituatie? * 

 
Let op: het gaat hier enkel over de kinderen die nog bij u thuis wonen.  

 
 

Alleenstaand, met thuiswonend(e) kind(eren)  
 

Alleenstaand, zonder thuiswonend(e) kind(eren)  
 

Samenwonend, met thuiswonend(e) kind(eren)  
 

Samenwonend, zonder thuiswonend(e) kind(eren)  
 

Andere:   
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8. Hoeveel thuiswonende kinderen heeft u en welke leeftijden hebben zij? * 

  
Indien u bv. geen thuiswonende kinderen heeft die jonger zijn dan 6 jaar, vult u gewoon '0' in. 

 
Aantal 

 
Onder de 6 jaar 
   
Tussen de 6 en 12 jaar 
  

 
Tussen de 12 en 18 jaar 
   

 
Vanaf 18 jaar en ouder 

 
 
 
9. Op welke leeftijd bent u begonnen met werken? *  
 
 

Ik heb nog nooit gewerkt  
 

Ik ben begonnen met werken op volgende leeftijd:  
 

 

 

10. U bent momenteel: * 

 

  Student 
 

  Huisman of huisvrouw 
 

  Deeltijds werkend 
 

  Voltijds werkend 
 

  Werkloos 
 

  Gepensioneerd  
 

Andere: 

 

 
11. Wat is het hoogste diploma dat u (tot nu toe) behaald heeft? * 

 

  Lager onderwijs 
 

  Secundair onderwijs 
 

  Bachelordiploma (Universiteit of Hogeschool) 
 

  Masterdiploma (Universiteit) 
 

  Doctoraat (Universiteit) 
 

 
Andere:  
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Deel 2: Verplaatsingsgedrag 
 

 
Het volgende deel gaat dieper in op uw specifiek verplaatsingsgedrag, wat de kern van dit onderzoek is. Alles wat u invult 

is volledig anoniem. Gelieve steeds het juiste antwoord aan te duiden, en/of de lege vakken zo correct mogelijk in te 

vullen. 

 
Om verder te gaan naar de eerstvolgende vraag klikt u op het blauwe pijltje rechts onderaan. Om terug te keren naar een 

vorige vraag klikt u op het linker pijltje. 

 

 
12. Bent u in het bezit van een autorijbewijs? * 

 

  Ja 
 

  Nee 
 

 
13. Op welke leeftijd heeft u uw autorijbewijs behaald? *  
 

 
jaar oud. 

 

 

14. U heeft uw rijbewijs (nog) niet behaald. Kan u hier een reden voor opgeven? * 

 

  Nog niet oud genoeg 
 

  Geen tijd voor 
 

  Geen nood aan 
 

  Uit milieuoverwegingen 
 

  Gebuisd voor het rijexamen  
 

Andere 
 
 
 
 
15. In welke mate heeft u toegang tot een auto? * 

 
Wanneer er gesproken wordt over 'iemand anders zijn auto' kan dit ook een deelwagen (vb. Cambio) zijn. 

 

  Ik ben in het bezit van een (eigen) auto. 
 

  Ik ben niet in het bezit van een auto maar heb wel steeds toegang tot iemand anders zijn auto. 
 

  Ik ben niet in het bezit van een auto maar kan regelmatig gebruik maken van iemand anders zijn auto. 
 

  Ik ben niet in het bezit van een auto en heb ook geen toegang tot een auto. 
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16. U bent niet in het bezit van een auto. Kan u hier een reden voor opgeven? *  
 
 

Geen rijbewijs  
 

Prijs  
 

Uitstoot  
 

Geen nood aan  
 

Andere: 
 
 

 
17. Bent u van plan om nog een auto aan te kopen? Zo ja, binnen hoeveel jaar? *  
 
 

Nee  
 

Ja, dit jaar nog  
 

Ja, binnen zoveel jaren: 
 
 
 
18. Heeft u ooit een auto gekocht? *  
 
 

Ja  
 

Nee, ik heb nooit zelf een auto gekocht.  
 

Nee, maar ik heb wel (ooit) een bedrijfswagen gekregen.  
 

Andere: 
 
 

 
19. Met welk vervoersmiddel, en hoe frequent verplaatst u zich naar het werk en/of school? 

 
Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 

 
Auto, als   
passagier 

 
Auto, als   
bestuurder  

 
Trein 

 
Bus, tram   
of metro 

 
Bromfiets   
of motor  

 
Fiets  

 
Te voet
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20. Met welk vervoersmiddel, en hoe frequent verplaatst u zich in uw vrije tijd? * 

 
Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Altijd 

 
Auto, als   
passagier 

 
Auto, als   
bestuurder  

 
Trein 

 
Bus, tram   
of metro 

 
Bromfiets   
of motor  

 
Fiets  

 
Te voet 

 

 
21. Hoe oud was u toen u uw eerste auto aankocht? * 

 

Ik was  jaar oud. 
   

 

 
22. Van welk merk was uw eerste auto? Kan u uw keuze voor dit automerk motiveren? * 

 
Van het merk 
  

 
Betrouwbaarheid  

 
Design  

 
Prijs  

 
Status  

 
Geen specifieke reden  

 
Andere:  

 

 
24. Wat was de voornaamste reden voor de aankoop van u uw eerste auto? *                          

Verplaatsingsvrijheid  
 

Betrouwbaarheid  
 

Comfort  
 

Veiligheid  
 

Snelheid (tijd)  
 

Imago 
 

Andere: 
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25. Met welk vervoersmiddel, en hoe frequent verplaatste u zich toen u tussen de 20 en 30 jaar oud was naar 

het werk en/of school?

 

 
Nooit  

 

 
Soms  

 

 
Regelmatig  

 

 
Vaak  

 

 
Altijd  

 
Weet ik niet  

Meer 

           Auto, als passagier  
 

Auto, als bestuurder  
 

Trein  
 

Bus, tram of metro  
 

Bromfiets of motor  
 

Fiets  
 

Te voet  
 

Andere:  
 
 
 
 

 
26. Met welk vervoersmiddel, en hoe frequent verplaatste u zich toen u tussen de 20 en 30 jaar oud was in 

uw vrije tijd? * 

 

 
Nooit  

 

 
Soms  

 

 
Regelmatig  

 

 
Vaak  

 

 
Altijd  

 
Weet ik niet  

meer  

           Auto, als passagier  
 

Auto, als bestuurder  
 

Trein  
 

Bus, tram of metro  
 

Bromfiets of motor  
 

Fiets  
 

Te voet  
 

Andere:  
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27. Met welk vervoersmiddel, en hoe frequent denkt u zich te verplaatsen wanneer u tussen de 50 en 60 jaar 

oud gaat zijn, naar het werk en/of school? 

 

 
Nooit Soms Regelmatig Vaak  

     

 
Altijd  

 
Geen idee 

           Auto, als passagier  
 

Auto, als bestuurder  
 

Trein  
 

Bus, tram of metro  
 

Bromfiets of motor  
 

Fiets  
 

Te voet  
 

Zelfrijdende voertuigen  
 

Andere:   
 
 
 
 
 
28. Met welk vervoersmiddel, en hoe frequent denkt u zich te verplaatsen wanneer u tussen de 50 en 60 jaar 

oud gaat zijn, in uw vrije tijd? * 

 

 
Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd Geen idee  

 
Auto, als passagier  

 
Auto, als bestuurder  

 
Trein  

 
Bus, tram of metro  

 
Bromfiets of motor  

 
Fiets  

 
Te voet  

 
Zelfrijdende voertuigen  

 
Andere:  
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29. Maakt u minder gebruik van de auto (als bestuurder) dan de oudere generaties (bv. uw ouders)? * 

 
Onder 'oudere generaties' worden personen verstaan die vóór 1981 geboren zijn. 

 

  Ja 
 

  Nee 
 

  Even veel 
 

 
30. Zou u liever vaker gebruik maken van de auto dan u nu doet? * 

 
Autogebruik betekent hier het gebruik als bestuurder. 

 

  Ja 
 

  Nee 
 

 
 
31. Voelt u zich soms beperkt in uw mogelijkheden door uw lager autogebruik (dan gewenst)? * 

 

  Ja 
 

  Nee 
 
 

 
32. Op welk vlak ondervindt u de meeste negatieve gevolgen van uw lager autogebruik (dan gewenst)? *  
 
 

Werkmogelijkheden  
 

Bezoek van vrienden en familie  
 

Vrijetijdsuitjes  
 

Andere: 
 
 
 
 
Deel 3: Attitudes 
 

 
Tot slot volgen enkele vragen omtrent uw attitudes ten opzichte van verschillende actuele thema's. Hiervoor krijgt u twee keer een 

reeks van 15 stellingen voorgeschoteld. Gelieve deze stellingen te beoordelen door een getal aan te duiden tussen 1 en 5. Hierbij 

staat 1 voor 'helemaal niet akkoord' en 5 voor 'helemaal akkoord'. Gelieve zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Alle antwoorden zijn 

volledig anoniem. 

 
Om verder te gaan naar de eerstvolgende vraag klikt u op het blauwe pijltje rechts onderaan. Om terug te keren naar een vorige 

vraag klikt u op het linker pijltje. 
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33. Gelieve volgende stellingen te beoordelen door telkens een getal tussen 1 en 5 aan te duiden. Op die 

manier geeft u aan in welke mate u al dan niet akkoord bent met de gestelde statements. * 

 
1 staat voor ‘helemaal niet akkoord’ en 5 voor ‘helemaal akkoord’. Indien een stelling voor u niet van toepassing is, kiest u 

voor 3 ('neutraal'). 

 
1 2 3 4 5  

 
1. “Ik zou het perfect stellen zonder auto.”  

 
2. “Een auto geeft mij status.” 

 
3. “Auto’s zouden financieel hoger belast moeten worden op basis van hun 

uitstoot.”   
4. “Onderweg zijn vind ik verloren tijd.”  

 
5. “Ik vind het openbaar vervoer ingewikkeld.”  

 
6. “Autorijden biedt me vrijheid.”  

 
7. “Naar het werk/school gaan zonder auto is moeilijk voor mij.”  

 
8. “In de file staan vind ik niet zo erg.”  

 
9. “Het openbaar vervoer is onbetrouwbaar (omwille van vertragingen).”  

 
10. “Ik zou bereid zijn om tol te betalen voor een filevrije weg.” 

 
11. “De prijs van benzine/diesel zou duurder moeten zijn, om 

luchtvervuiling tegen te gaan.” 
 

12. “Gebruik van het openbaar vervoer is voor mij vaak eenvoudiger dan 

autorijden.”   
13. “Mijn auto weerspiegelt wat voor persoon ik ben.” 

 
14. “Ik ben bewust in de stad gaan wonen om mijn autogebruik te beperken 

voor het milieu.”   
15. “Autorijden is veiliger dan fietsen.”
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34. Gelieve volgende stellingen te beoordelen door telkens een getal tussen 1 en 5 aan te duiden. Op die 

manier geeft u aan in welke mate u al dan niet akkoord bent met de gestelde statements. * 

 
1 staat voor ‘helemaal niet akkoord’ en 5 voor ‘helemaal akkoord’. Indien een stelling voor u niet van toepassing is, kiest 

u voor 3 ('neutraal'). 

 
1 2 3 4 5  

 
16. “Door een auto kan ik mij onderscheiden van de anderen.”  

 
17. “Er wordt neergekeken op het openbaar vervoer.”  

 
18. “Ik rijd graag met de auto.”  

 
19. “Ik voel me vaak gefrustreerd in het verkeer.”  

 
20. “Ik beperk mijn autogebruik om de luchtvervuiling tegen te gaan.” 

 
21. “De prijs van benzine/diesel/gas heeft een invloed op mijn 

dagdagelijks verplaatsingspatroon.” 
 

22. “Ik maak vaak gebruik van de telefoon of het internet om 

een verplaatsing te moeten vermijden.” 
 

23. “Auto’s uit de stad weren is de meest effectieve manier om 

de klimaatverandering aan te pakken.”   
24. “Als ik met de auto rijd krijg ik meer gedaan op een dag.”  

 
25. “Ik ben soms jaloers op iemand met een mooie auto.”  

 
26. “Er wordt/werd van mij verwacht dat ik een auto zal/ging kopen.” 

 
27. “Voor mij dient de auto enkel om mij van punt A naar punt B 

te verplaatsen.” 
 

28. “Ik heb mijn rijbewijs bewust (nog) niet gehaald 

wegens milieuoverwegingen.” 
 

29. “Ik kocht een auto omdat de meerderheid van mijn vrienden een 

auto heeft.”   
30. “Het openbaar vervoer is geen aangename vervoerswijze.” 

 
 
 
 

 
Bedankt voor uw deelname! Heeft u alle vragen zo correct mogelijk beantwoord? Gelieve dan uw deelname te bevestigen door op 

de blauwe pijl rechts onderaan de klikken. 

 
Indien u over graag de resultaten van dit onderzoek wil ontvangen, kan u contact opnemen via anke.bracke@ugent.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


