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Economische groei stopt niet zo maar



Demografie: bevolking neemt toe, babyboomers met pensioen
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Leeftijdsopbouw doet er wel toe
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Maar opleidingsniveau ook
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Sterkere 
groei in 
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Nederland

voorkeur 
voor de 
steden
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http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/afbeeldingen/099k_rpg16.png


Meer scenario’s omdat prognoses fluctueren

Prognose bevolkingsgroei komende 40 jaar
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Autogebruik groeit, vliegtuig nog veel meer



Congestie lijkt onder controle
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Klimaatbeleid vraagt om schone technologie

 Transitie naar duurzame mobiliteit moet, maar kan alleen 
internationaal

 Hoe gaan we dat doen? Minder rijden of duurzaam? 

 Energiezuinige auto’s zijn duurder in aanschaf maar 
goedkoper in gebruik

 Minder auto’s, maar meer autokilometers…
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ICT vergroot flexibiliteit

Werken

• Meer flexibiliteit: meer spreiding over de dag

• Je kan meer doen onderweg: reistijd minder erg

Winkelen

• Minder personenverkeer, meer bezorgritten

• Vooral verschraling van het winkelaanbod

Sociaal –recreatief verkeer:

• Er kan meer op afstand: minder mobiliteit nodig

• Je kan meer doen onderweg: reistijd minder erg

• Je weet beter wat overal te doen is: mogelijk meer mobiliteit

Mobiliteit plooit zich naar de mogelijkheden



Automatisch rijden pas op langere termijn

Pas op langere termijn betekenisvol voor mobiliteit, al eerder relevant 
voor verkeersveiligheid

• Mogelijk meer wegcapaciteit

• Mogelijk verschuiving naar wegen met automatisch rijden 

• Mogelijke lagere tijdwaardering

• Mogelijk meer mobiliteit

• Minder parkeerdruk



Deeleconomie (deelauto’s) nog klein

Nu nog vrij klein: 90.000 autodelers, vooral in grote steden

20% van de bevolking staat open voor autodelen

Vooral in plaats van extra auto: deelnemers maken 15% tot 20% 
minder autokilometers dan voorheen

Als 10% zou gaan autodelen betekent dat 1,5 % a 2% minder 
autokilometers, maar 10% autodelers is wel veel

Wel lagere parkeerdruk binnen steden



E-bike: veel impact en al op korte termijn

• Nu al 12% van de fietskilometers elektrisch, kan nog verdubbelen

• Leidt vooral tot meer fietskilometers, ietsje meer treingebruik en ietsje 
auto en bus/tram/metrogebruik



Stedelijk bereikbaarheid

• Onderschat niet het belang: tijd = geld. Meer dan de helft van 
onze reistijd is in de stad: op de fiets, in de auto, op weg naar 
station.

• Verbeteren is complex: gaat om bereikbaarheid, veiligheid en 
leefbaarheid

• Bereikbaarheid = Nabijheid x rijsnelheid: ook door kortere 
afstanden (RO beleid) kan je de bereikbaarheid verbeteren

• Comfort en beleving minstens zo belangrijk.



Conclusies
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• Demografie en economie dominante factor 

• Autoverkeer en vooral vliegverkeer groeien nog het meest

• Meer klimaatbeleid betekent niet automatisch minder autoverkeer

• Meer groei in de Randstad en in de steden

• Stedelijke bereikbaarheid steeds belangrijker maar lastig te verbeteren

• ICT vergroot flexibiliteit. Mobiliteit plooit zich naar de mogelijkheden. 


