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1. Inleiding 

Vanaf 1978 tot en met 2003 is het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) van veldwerk tot en 

met analyse uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2003 besloot AVV 

(Adviesdienst Verkeer en Vervoer, onderdeel van Rijkswaterstaat) het mobiliteitsonderzoek 

voor 2004 zelf te laten uitvoeren. Eind 2003 startte het bureau Socialdata met het veldwerk 

voor de opvolger van het OVG genaamd Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). Vanaf 2010 

voert het CBS het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) uit. 

 

De cijfers van de OViN onderzoeksjaren 2010 tot en met 2012 zijn gereviseerd. De resultaten 

daarvan zijn geanalyseerd in het rapport ‘Plausibiliteitsanalyse gereviseerde OViN bestanden 

2011 en 2012’  van 15 april 2014 en de memo ‘Plausibiliteitsanalyse 2010’ van 17 juli 2014. De 

gewijzigde methodes in de revisie zijn beschreven in de onderzoeksbeschrijving van elk van de 

gereviseerde bestanden van OViN 2010 t/m 2012 als ook van OViN 2013 (bijlage ‘Verbeteringen 

in de gereviseerde bestanden’). 

 

Het rapport van de plausibiliteitsanalyse 2013 is uitgebreider opgezet dan eerdere analyses.  

De begeleidingsgroep  wilde meer informatie over de betrouwbaarheid en kwaliteit van de 

doelvariabelen en over de representativiteit van de respons. In een memo werden 

uitbreidingen voorgesteld voor de plausibiliteitsanalyse die  vervolgens in het 

plausibiliteitsrapport van OViN 2013 daadwerkelijk zijn verwerkt.  

 

De plausibilititeitsanalyse van 2014 volgt hetzelfde stramien als de plausibiliteitsanalyse van 

OViN 2013. De belangrijkste indicator van OViN is de totale vervoersprestatie 

(reizigerskilometers) van de Nederlanders in Nederland per jaar per vervoerwijze. De totale 

reizigerskilometers bestaan uit reguliere
1
 verplaatsingen, beroepsmatige verplaatsingen 

(behalve die met de vrachtwagen) en uit een modelmatige bijschatting van de binnenlandse 

vakantiemobiliteit. De uitsplitsing van de totale reizigerskilometers in deze drie componenten 

wordt behandeld in een bijlage van het plausibiliteitsrapport. Het aantal reizigerskilometers  

wordt uitgesplitst naar type vervoermiddel. In de analyse wordt bepaald of de 

reizigerskilometers naar vervoermiddel significant zijn gewijzigd t.o.v. het voorgaande jaar op 

basis van berekende steekproefmarges. Significante wijzigingen worden nader geanalyseerd. 

Ook worden waar mogelijk externe bronnen betrokken bij de plausibiliteitscheck. 

 

De plausibiliteitsanalyse richt zich vooral op het belangrijkste bestanddeel van de 

vervoersprestatie: de reguliere verplaatsingen (88% van het totale aantal reizigerskilometers). 

De totale reguliere reizigerskilometers kunnen gezien worden als de bevolking van Nederland 

maal de afstand per verplaatsing maal het gemiddelde aantal verplaatsingen per persoon per 

dag maal het aantal dagen in het jaar met reguliere mobiliteit. Het aantal dagen van het jaar 

met reguliere mobiliteit wordt geschat met de vakantiecorrectiefactor uit het Continu Vakantie 

Onderzoek (CVO). De bevolking van Nederland is bekend uit het GBA. De afstand per 

verplaatsing en het gemiddelde aantal verplaatsingen per persoon per dag zijn dus de 

bepalende variabelen uit OViN voor het totale aantal reizigerskilometers. De totale 

reizigerskilometers, de reguliere reizigerskilometers, de gemiddelde afstand per verplaatsing en 

het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag worden in de plausibiliteitsanalyse 

apart geanalyseerd. Zij worden uitgesplitst naar vervoerwijze en verplaatsingsmotief. 

                                                                 
1 Reguliere verplaatsingen zijn binnenlands, niet beroepsmatig en niet gerelateerd aan een vakantie. 
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De verkeersdeelname en het openbaarvervoergebruik zijn eveneens belangrijke indicatoren. Zij 

worden uitgesplitst naar geslacht en persoonskenmerken zoals leeftijd en sociale groep. 

 

In de bijlagen worden extra gegevens gepresenteerd. De steekproefmarges worden vermeld, de 

aantallen imputaties worden weergegeven en de totale vervoersprestatie wordt onderverdeeld 

in reguliere verplaatsingen, beroepsmatige verplaatsingen (uitgezonderd de vrachtwagen) en 

een bijschatting van de vakantiemobiliteit. Ook wordt de verdeling van de weegvariabelen in de 

respons en in de populatie weergegeven. 

 

De opbouw van deze nota is als volgt. In paragraaf 2 wordt de totale vervoersprestatie in OViN 

2014 gepresenteerd.  In paragraaf 3 volgt het aantal verplaatsingen en in paragraaf 4 de afstand 

per verplaatsing. Paragraaf 5 is gewijd aan de fietskilometers, zowel met de elektrische als de 

niet-elektrische fiets. De verkeersdeelname en de deelname aan het openbaar vervoer worden 

besproken in paragraaf 6.  In paragraaf 7 worden relevante externe bronnen aangehaald. In 

paragraaf 8 tenslotte volgt de samenvatting en het eindoordeel. 
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2. Totale vervoersprestatie 

 

In onderstaande tabel 1 worden de totale reizigerskilometers (vervoersprestatie) per jaar 

gepresenteerd van de gereviseerde OViN bestanden 2010-2012 en van OViN 2013 en 2014. De 

totale reizigerskilometers betreffen alle reizigerskilometers van Nederlanders in Nederland 

inclusief binnenlandse vakanties en beroepsmatige kilometers maar exclusief wegvervoer met 

vrachtwagens. De reizigerskilometers zijn uitgesplitst naar vervoermiddel. Zoals gebruikelijk 

voor de reizigerskilometers in OViN zijn de afstanden gebaseerd op ritinformatie. Er is 

aangegeven of de mutatie in reizigerskilometers van 2013 op 2014 significant is. 

 

 

Tabel 2.1 Totaal aantal reizigerskilometers (in miljard km) per jaar, (gereviseerde) 

OViN bestanden 2010-2014 

 

OViN  
2010 

OViN  
2011 
 

OViN   
2012 
 

OViN  
2013 

 

OViN  
2014 

% verschil 
2013 op 

      2014 

 

 

Totaal 193,6 198,5 193,0 199,5 201,0 0,8%   

Auto (bestuurder) 95,4 100,5 96,8 99,2 99,3 0,1%   

Auto (passagier) 48,8 43,9 42,9 46,2 45,7 -1,0%   

Trein 14,6 16,5 16,1 17,7 16,2 -8,6%   

Bus/tram/metro 5,7 5,9 5,3 5,5 5,4 -0,4%   

Brom-/snorfiets 1,0 1,2 1,1 1,1 1,2 15,1%   

Fiets 13,7 14,9 14,7 14,5 16,3 12,3%
* 

  

Lopen 5,8 5,4 5,4 5,5 5,7 4,1%   

Overige vervoermiddelen 8,7 10,3 10,7 9,9 11,2 13,0%   

Vetgedrukte verschilpercentages gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 

 

 

 

Uit tabel 2.1 blijkt dat de totale reizigerskilometers niet significant zijn gewijzigd van 2013 op 

2014. Ook de reizigerskilometers per vervoermiddel zijn niet significant gewijzigd met 

uitzondering van de fietskilometers (stijging van 12%). In tabel 2.2 is de (absolute) 

steekproefmarge om het verschil in reizigerskilometers weergegeven. 
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Tabel 2.2 Significantie van mutatie in reizigerskilometers  in OViN 2014 

 

Steekproefmarges 

 

 

OViN 

2013 

OViN 

2014 

Verschil 

2013 op 2014 

reizigerskilometers 

Marge om 

 verschil
2
 

 

% % In miljard km In miljard km 

Totaal 1,9% 1,8% 1,5 5,2 

Auto (bestuurder) 2,6% 2,7% 0,1 3,7 

Auto (passagier) 4,7% 4,7% -0,5 3,0 

Trein 7,8% 7,8% -1,5 1,9 

Bus/tram/metro 6,4% 7,0% 0,0 0,5 

Brom-/snorfiets 13,4% 14,5% 0,2 0,2 

Fiets 2,8% 3,1% 1,8
* 

0,6 

Lopen 3,4% 3,6% 0,2 0,3 

Overige vervoermiddelen 12,2% 12,7% 1,3 1,9 

Vetgedrukte verschillen gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 

 

 

Zoals al aangegeven in de inleiding, zijn de totale (reguliere) reizigerskilometers gelijk  aan de 

bevolking van Nederland maal de afstand per verplaatsing maal het gemiddelde aantal 

verplaatsingen per persoon per dag maal het aantal dagen in het jaar met reguliere mobiliteit.  

De bevolking van Nederland is in 2014 met 0,3% gestegen (bijna 50.000 extra personen). Het 

aantal dagen met reguliere mobiliteit worden bepaald op basis van gegevens uit het Continu 

Vakantie Onderzoek (CVO), uitgevoerd door TNS/NIPO. Voor OViN 2014 gebruiken we de 

gegevens van CVO 2013 omdat er opmerkelijke verschillen te zien waren in CVO 2014. Het CBS 

is in samenspraak met TNS/NIPO de cijfers aan het analyseren op juistheid en plausibiliteit. 

Omdat we CVO 2013 gegevens gebruiken, kunnen de vakantiecorrectiefactoren geen oorzaak 

zijn van verschillen in reizigerskilometers van 2013 op 2014.  Ook de modelmatige 

vakantiebijschatting is zodoende nauwelijks veranderd. 

 

De gemiddelde afstand per verplaatsing en het gemiddelde aantal verplaatsingen per persoon 

per dag zijn dus de bepalende variabelen uit OViN voor het totale aantal reizigerskilometers. 

Deze variabelen worden besproken in de volgende paragrafen. 

 

Voor de fietskilometers geldt dat de beroepsmatige kilometers en de bijschatting van de 

binnenlandse vakantiekilometers beide ongeveer 1% zijn van de totale fietskilometers. De 

                                                                 
2 Berekening van betrouwbaarheidsmarge bij mutatie X-Y bij 95% betrouwbaarheid. De marge van de mutatie is gelijk 

aan 1,96 × √( varX + varY). Nu is de steekproefmarge m% van X zo bepaald dat m × X = 1,96  × √(varX). Evenzo is de 

steekproefmarge n% van Y zo bepaald dat n × Y = 1,96  × √(varY). Dan is betrouwbaarheidsmarge bij mutatie X-Y:  

√(  (m ×X)2 + (n ×Y)2 ). 
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uitsplitsing van de fietskilometers wordt opgenomen in bijlage B. In de vervolganalyse richten 

we ons op de reguliere fietskilometers
3
. 

 

De fietskilometers kunnen we sinds OViN 2013 uitsplitsen naar kilometers met de elektrische 

fiets en de niet-elektrische fiets. In tabel 2.3 zijn de reguliere reizigerskilometers uitgesplitst 

naar elektrische en niet-elektrische fiets. De significantie van de mutatie van 2013 op 2014 is als 

volgt ingeschat. De steekproefmarges zijn alleen bekend voor de fiets als totaal. Zie tabel 2.2 

voor de steekproefmarge van de fiets. Voor de analyse veronderstellen we dat de marges voor 

de niet-elektrische fiets gelijk zijn aan de marges voor het totaal van de fiets, en de marges van 

de elektrische fiets 3,3 maal zo groot zijn. Deze veronderstellingen  zijn gebaseerd op het feit 

dat de niet-elektrische fiets 90% van de kilometers betreft en de steekproefmarge ervan de 

marge van het totaal waarschijnlijk dicht nadert. De steekproefmarge van de elektrische fiets is 

een factor 3,33 hoger gezet vanwege het lagere aantal verplaatsingen
4
. 

 

 

Tabel 2.3 Reguliere reizigerskilometers per fiets (in miljoen km) per jaar, OViN 2013 en 

2014 

 

OViN 2013 OViN 2014 Verschil 

 

Reizigerskilometers in miljoen km in % 

Elektrische fiets 1.506 1.656 10%
 

Niet elektrische fiets 12.752 14.429 13%
*
 

Fiets Totaal 14.258 16.086 13%
*
 

Vetgedrukte verschilpercentages gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 

 

 

Uit tabel 2.3 blijkt dat de reizigerskilometers voor de niet-elektrische fiets significant zijn 

gestegen in 2014 (13%).  De stijging van 10% van de reizigerskilometers van de elektrische fiets 

is niet significant. Zoals hierboven vermeld is dit wel afhankelijk van de inschatting van de 

steekproefmarges, vooral die van de elektrische fiets. 

 

                                                                 
3
 Reguliere verplaatsingen en ritten zijn binnenlands, niet beroepsmatig en niet vakantie gerelateerd. Ze zijn in de OViN 

bestanden aangeven voor de ritten met de variabele rit met waarde 1  en de verplaatsingen met de variabele verpl met 

waarde 1. 
4
 Voor de elektrische fiets is het aantal waarnemingen ongeveer 1/10  van die van de fietsen in totaal en de spreiding 

van het aantal gereden kilometers veronderstellen we ongeveer hetzelfde. De variantie is ongeveer evenredig met  

1 / (aantal waarnemingen), dus de relatieve marge voor elektrische fietsen is dan ongeveer 

 

marge(theta_e) = 1,96 × se(theta_e) / theta_e = 1,96 × sqrt( 0,1 var(theta) ) / theta_e 

= 0,316 × 1,96 ×  se(theta) / 0,1 theta = 3,16 marge(theta) 

 

met se de standaardfout van de schatter (theta voor totaal en theta_e voor elektrisch).  

 

Dus ruim 3 keer zo groot als die voor fietsen in totaal. Dit geldt dan ook ongeveer voor elk motief apart, als de 10% 

verhouding voor elk motief ongeveer opgaat. Voor de zekerheid hanteren we een factor 3,3 3 omdat het aantal 

waarnemingen  iets minder is dan 1/10 en de spreiding qua kilometers misschien iets groter is dan die van gewone 

fietsen. 
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Uit de reizigerskilometers in tabel 2.3 blijkt ook dat 10% van de fietskilometers met de 

elektrische fiets wordt gereden. De analyse van de reizigerskilometers per fiets, elektrisch en 

niet-elektrisch, wordt behandeld in paragraaf 5. Dan wordt uitgesplitst naar verplaatsingen en 

ritten, afstanden en verplaatsingsmotieven. 

 

In tabel 2.4 worden de totale reguliere  reizigerskilometers
5
 weergegeven naar 

verplaatsingsmotief. 

 

 

Tabel 2.4 Totaal aantal reguliere reizigerskilometers (in miljard km) per jaar, 

(gereviseerde) OViN bestanden 2010-2014 

 OViN  
2010 

 

OViN 
 2011 

 

OViN  
2012 

 

OViN  
2013 

 

OViN 
 2014 

 

Verschil 
2013 op 2014 

 in % 

Totaal 172,4 175,3 169,2 175,7 177,3 1% 

Van en naar het werk 49,3 50,0 48,4 49,5 50,2 1% 

Zakelijk bezoek in werksfeer 9,3 9,7 8,4 7,7 7,8 1% 

Diensten/persoonlijke verzorging 5,4 5,1 4,5 5,2 4,9 -5% 

Winkelen/boodschappen doen 16,2 16,5 15,3 15,4 15,7 2% 

Onderwijs/cursus volgen 11,1 11,9 11,6 11,6 12,0 4% 

Visite/logeren 31,0 31,1 31,9 34,0 35,2 3% 

Sociaal recreatief overig 30,2 29,6 29,5 31,8 33,4 5% 

Toeren/wandelen 5,8 6,5 5,9 6,5 7,4 15%
*
 

Overige motieven 14,1 15,0 13,7 14,1 10,6 -25%
*
 

Vetgedrukte verschilpercentages gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 

 

 

Uit tabel 2.4 blijkt dat de totale reguliere reizigerskilometers niet significant gestegen zijn net als 

het totaal aantal reizigerskilometers (inclusief vakantiekilometers en beroepsmatige kilometers 

exclusief de vrachtwagen). Voor het verplaatsingsmotief toeren/wandelen is er wel een 

significante stijging van 15%. Toeren en wandelen wordt significant meer gedaan met de fiets 

(40%) en lopend (11%). Verder is er voor overige motieven een significante daling. Dit met de 

auto als bestuurder of als passagier en met de trein. 

 
  

                                                                 
5
 Reguliere verplaatsingen en ritten zijn binnenlands, niet beroepsmatig en niet vakantie gerelateerd. Ze zijn in de OViN 

bestanden aangeven voor de ritten met de variabele rit met waarde 1  en de verplaatsingen met de variabele verpl met 

waarde 1. 
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3. Aantal verplaatsingen per persoon per dag 

 

De totale reizigerskilometers zijn te ontleden in aantallen verplaatsingen en de 

verplaatsingsafstanden. Deze paragraaf richt zich op het aantal verplaatsingen per persoon per 

dag naar vervoerwijze en naar motief. 

 

In onderstaande tabel wordt het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag vermeld 

naar hoofdvervoermiddel van de verplaatsing. Het betreft reguliere verplaatsingen
6
 (OViN 

variabele verpl=1). 

 

Tabel 3.1.  Aantal verplaatsingen per persoon per dag naar vervoermiddel, 

(gereviseerde) OViN bestanden 2010-2014 

 

OViN 
2010 

OViN  
2011 
 

OViN   
2012 
 

OViN  
2013 

 

OViN  
2014 

% verschil 
2013 op 

 2014 

 

 

Totaal 2,77 2,67 2,68 2,68 2,69 0,5%   

Auto (bestuurder) 0,90 0,88 0,88 0,89 0,87 -1,7%   

Auto (passagier) 0,43 0,37 0,38 0,39 0,37 -4,1%
*
   

Trein 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 -5,9%   

Bus/tram/metro 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 -4,6%   

Brom-/snorfiets 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 10,0%   

Fiets 0,70 0,72 0,74 0,70 0,76 7,4%
*
   

Lopen 0,55 0,49 0,49 0,50 0,49 -2,3%   

Overige vervoermiddelen 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 18,0%
*
   

Vetgedrukte verschilpercentages gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 

 

 

Uit tabel 3.1 blijkt dat het aantal fietsverplaatsingen significant gestegen is met 7%. De 

significante stijging van de fietskilometers (12%) genoemd in paragraaf 2 komt dus mede door 

meer verplaatsingen. 

 

Merk hierbij op dat de fietskilometers gebaseerd zijn op fietsritten en dat de aantallen 

fietsverplaatsingen alleen verplaatsingen betreffen waarbij het hoofdvervoermiddel de fiets is. 

Bij bijvoorbeeld verplaatsingen met de trein waarbij een fietsrit naar het station inbegrepen is, 

is deze fietsrit wel geteld bij het totaal aantal fietskilometers maar is de fietsrit niet terug te 

vinden bij de verplaatsingen (omdat het hoofdvervoermiddel de trein is).  Het aantal fietsritten 

is echter ook significant gestegen met 7% als we de steekproefmarges voor het aantal 

verplaatsingen gebruiken voor de ritten. Zie paragraaf 5 voor een uitgebreide analyse van de 

fiets. 

 

Uit tabel 3.1 blijkt ook dat het aantal verplaatsingen met de auto als passagier significant is 

gedaald met 4%. In de vorige paragraaf bleek dat de totale reizigerskilometers als autopassagier 

stabiel is in 2014  (niet-significante daling van 1%). De verplaatsingsafstand compenseert dus in 

2014 de daling in aantal verplaatsingen. De reizigerskilometers als autopassagier waren in 2013 

                                                                 
6 Reguliere verplaatsingen zijn binnenlands, niet beroepsmatig en niet vakantie gerelateerd. 
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significant gestegen (7%), voornamelijk door een grotere afstand per verplaatsing (6%). In 2014 

is er dus een normalisatie voor de autopassagier na een stijging in het jaar ervoor. De 

autobestuurderskilometers zijn overigens sinds 2011 niet meer significant gewijzigd. 

 

In onderstaande tabel 3.2 is het aantal verplaatsingen per persoon per dag van de 

autopassagier weergeven naar verplaatsingsmotief. Het aantal verplaatsingen is 

vermenigvuldigd met 1000 vanwege de kleine aantallen. 

 

 

Tabel 3.2  Aantal verplaatsingen per persoon per dag van de autopassagier in 2013 en 

2014  (maal 1000) 

Autopassagier OViN 2013 OViN 2014 
 

 
Aantal verplaatsingen per persoon per dag maal 1000 Verschil in % 

Totaal motieven 390 374 -4%
*
 

Van en naar het werk 18 17 -7% 

Zakelijk bezoek in werksfeer 2 2 -6% 

Diensten/persoonlijke verzorging 21 19 -9% 

Winkelen, boodschappen doen 73 69 -5% 

Onderwijs/cursus volgen 37 39 6% 

Visite/logeren 93 91 -2% 

Sociaal recreatief overig 106 102 -4% 

Toeren/wandelen 9 8 -5% 

Overige motieven 30 26 -15%
*
 

Vetgedrukte verschilpercentages gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 

 

 

De significante daling van de verplaatsingen van de autopassagier blijkt niet te herleiden tot 

specifieke verplaatsingsmotieven. Significantie is er alleen voor  ‘overige motieven’. In 

onderstaande tabel 3.3 is het aantal reguliere reizigerskilometers van de autopassagier 

weergegeven naar verplaatsingsmotieven. 
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Tabel 3.3  Reguliere reizigerskilometers van de autopassagier (in miljoenen kilometers)  

in 2013 en 2014 
Autopassagier 
 

OViN 2013 
Miljoen km 

OViN 2014 
Miljoen km 

Verschil in % 
 

Totaal 39.082 38.621 -1% 

Van en naar het werk 2.440 2.781 14% 

 Zakelijk bezoek in werksfeer 388 578 49% 

Diensten/persoonlijke verzorging 1.443 1.383 -4% 

Winkelen/boodschappen doen 4.143 3.938 -5% 

Onderwijs/cursus volgen 1.540 1.390 -10% 

Visite/logeren 12.997 12.710 -2% 

Sociaal recreatief overig 11.629 11.866 2% 

Toeren/wandelen 1.372 1.538 12% 

Overige motieven 3.129 2.437 -22%
*
 

Vetgedrukte verschilpercentages gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 

 

 

In tabel 3.3 blijkt dat voor geen enkel specifiek verplaatsingsmotief het aantal 

reizigerskilometers van de autopassagier significant is gewijzigd. Er is hier ook alleen 

significantie voor ‘overige motieven’. Dit duidt niet op een specifieke gedragsverandering bij de 

autopassagier. 

 

Uit tabel 3.1 blijkt nog dat het aantal verplaatsingen met overige vervoermiddelen significant is 

gestegen met 18%. Deze stijging is niet sterk genoeg om het totaal aan reizigerskilometers met 

overige vervoermiddelen significant te wijzigen, zoals bleek in paragraaf 2. Het aantal 

verplaatsingen met overige vervoermiddelen is alleen significant gestegen voor verplaatsingen 

van en naar het werk. 
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4. Afgelegde afstand per verplaatsing 

 

De totale reizigerskilometers zijn te ontleden in aantallen verplaatsingen en de 

verplaatsingsafstanden. Deze paragraaf richt zich op de gemiddelde afgelegde afstand per 

verplaatsing naar vervoerwijze en naar motief. 
 
 

Tabel 4.1  Gemiddelde afstand per verplaatsing in km, (gereviseerde) OViN bestanden 

2010-2014 

 

 

OViN 
2010 

OViN 2011 
 

OViN  2012 
 

OViN 2013 
 

OViN 
2014 

% verschil 
2013 op 2014 

 

 

 Totaal 10,94 11,50 10,96 11,38 11,41 0,3%   

 Auto (bestuurder) 17,13 18,26 17,40 17,65 17,89 1,4%   

 Auto (passagier) 17,13 17,21 16,38 17,40 17,91 3,0%   

 Trein 44,01 44,73 43,75 45,85 45,23 -1,3%   

 Bus/tram/metro 12,49 12,78 12,86 12,59 13,33 5,8%   

 Brom-/snorfiets 6,48 6,69 6,68 6,30 6,72 6,7%   

 Fiets 3,38 3,56 3,42 3,52 3,69 4,9%
*
   

 Lopen 1,62 1,69 1,68 1,65 1,77 7,2%
*
   

 Overige vervoerwijzen 18,72 21,05 19,60 19,29 20,73 7,5%   

Vetgedrukte verschilpercentages gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 

 

 

Uit tabel 3.1 blijkt de gemiddelde afstand per fietsverplaatsing significant is gestegen met 5%. 

De significante stijging van de fietskilometers (12%) genoemd in paragraaf 2 komt dus mede 

door langere verplaatsingsafstanden. 

 

Ook hier geldt de opmerking uit paragraaf 3 dat de totale fietskilometers gebaseerd zijn op 

fietsritten en dat de aantallen fietsverplaatsingen alleen verplaatsingen betreft waarbij het 

hoofdvervoermiddel de fiets is. De gemiddelde afstand per fietsrit is eveneens met 5% 

gestegen, ook significant als we de steekproefmarges van de gemiddelde afstand per 

verplaatsing gebruiken voor de ritafstand. Zie paragraaf 5 voor een uitgebreide analyse van de 

fiets. 

 

Ook significant gestegen is de gemiddelde afstand per loopverplaatsing. De totale gelopen 

kilometers in 2014 zijn echter stabiel gebleven zoals uit paragraaf 2 blijkt. De gemiddelde 

loopafstand is significant gestegen (9%) voor het verplaatsingsmotief ‘wandelen’: Nederlanders 

maakten in 2014 iets langere wandelingen voor hun plezier. 
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5. Fietskilometers 

 

 

Eerst een korte opsomming van de al genoemde resultaten voor de fiets. De fietskilometers zijn 

in 2014  significant gestegen met 12%. Dit komt zowel door significant meer fietsverplaatsingen 

en fietsritten (7%) als een langere gemiddelde verplaatsingsafstand en ritafstand (5%). Sinds 

OViN 2013 wordt het vervoermiddel fiets onderverdeeld in de elektrische fiets en de niet-

elektrische fiets.  

 

Eerder is geconstateerd dat het fietsbezit niet goed gemeten wordt in OViN 2013 en OViN 2014 

door onduidelijke vraagstelling.  Dit wordt hersteld in OViN 2015. Het bezit van de elektrische 

fiets wordt waarschijnlijk wel goed uitgevraagd. Voor personen vanaf 4 jaar komt OViN 2013 uit 

op 7,4% van de Nederlanders met een elektrische fiets en voor OViN 2014 op 8,6%. De marges 

om deze cijfers  zijn waarschijnlijk aanzienlijk zodat een bezit van rond de 8% aannemelijk is. 

 

In de vervolganalyse richten we ons op de reguliere fietskilometers
7
 die 98% uitmaken van de 

totale fietskilometers in Nederland. Deze fietskilometers kunnen we sinds OViN 2013 uitsplitsen 

naar kilometers met de elektrische fiets en de niet-elektrische fiets. Uit tabel 2.3 blijkt dat 10% 

van de fietskilometers met de elektrische fiets worden gereden. Verder blijkt uit OViN 2013 en 

2014  dat de helft van de kilometers van de elektrische fiets wordt gereden door 

gepensioneerden en  een derde door personen met betaald werk. Wat leeftijdsgroepen betreft 

wordt bijna 90% van de kilometers met de elektrische fiets gereden door 45-plussers. 

 

De stijging in fietskilometers in 2014 is significant voor de niet-elektrische fiets (13%) en niet 

significant voor de elektrische fiets (10%), onder voorbehoud dat we de steekproefmarges juist 

inschatten. Alleen de steekproefmarge voor de fiets als totaal is berekend. Voor de analyse 

veronderstellen we dat de marges voor de niet-elektrische fiets gelijk zijn aan de marges voor 

het totaal van de fiets, en dat de marges van de elektrische fiets 3,33 maal zo groot zijn. Deze 

veronderstelling is gebaseerd op het feit dat de niet-elektrische fiets 90% van de kilometers 

betreft en de steekproefmarge ervan de marge van het totaal waarschijnlijk dicht nadert. De 

steekproefmarge van de elektrische fiets is een factor 3,33 hoger gezet vanwege het lagere 

aantal verplaatsingen
8
.  

                                                                 
7 Reguliere verplaatsingen en ritten zijn binnenlands, niet beroepsmatig en niet vakantie gerelateerd. Ze zijn in de OViN 

bestanden aangeven voor de ritten met de variabele rit met waarde 1  en de verplaatsingen met de variabele verpl met 

waarde 1. 
8
 Voor de elektrische fiets is het aantal waarnemingen ongeveer 1/10  van die van de fietsen in totaal en de spreiding 

van het aantal gereden kilometers veronderstellen we ongeveer hetzelfde. De variantie is ongeveer evenredig met  

1 / (aantal waarnemingen), dus de relatieve marge voor elektrische fietsen is dan ongeveer 

 

steekproefmarge(theta_e) = 1,96 × se(theta_e) / theta_e  = 1,96  × sqrt( 0,1 var(theta) ) / ( 0,1 theta_e) 

= 0,316 × 10 × 1,96 ×  se(theta) / theta  =  3,16 × steekproefmarge(theta) 

 

met se de standaardfout van de schatter (theta voor totaal en theta_e voor elektrisch).  

Dus ruim 3 keer zo groot als die voor fietsen in totaal. Dit geldt dan ook ongeveer voor elk motief apart, als de 10% 

verhouding voor elk motief ongeveer opgaat. Voor de zekerheid hanteren we een factor 3,3 3 omdat het aantal 
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In onderstaande tabel zijn de reguliere kilometers met de elektrische fiets en de niet-elektrische 

fiets uitgesplitst naar verplaatsingsmotief. Ook de significantie is aangegeven voor de mutatie 

van 2013 op 2014.   

 
 

 

Tabel 5.1  Reguliere reizigerskilometers per type fiets per jaar naar 

verplaatsingsmotief, OViN 2014 

 

Reizigerskm (regulier) 
in miljoenen km per 

jaar 
OViN 2014 

Aandeel in 
reizigerskm in % 

% verschil 
2013 op 2014 

Elektrische fiets 
   Totaal motieven 1.656 100% 10% 

Van en naar het werk 331 20% 27% 

Zakelijk bezoek in werksfeer 6 0% 141% 

Diensten/persoonlijke verzorging 59 4% -6% 

Winkelen, boodschappen doen 318 19% 21% 

Onderwijs/cursus volgen 28 2% 18% 

Visite/logeren 193 12% -22% 

Sociaal recreatief overig 248 15% 2% 

Toeren/wandelen 429 26% 22% 

Overige motieven 44 3% -11% 

    Niet-elektrische fiets 
   Totaal motieven 14.429 100% 13%

*
 

Van en naar het werk 2.939 20% 8% 

Zakelijk bezoek in werksfeer 87 1% 8% 

Diensten/persoonlijke verzorging 325 2% 22% 

Winkelen, boodschappen doen 1.887 13% 12%
*
 

Onderwijs/cursus volgen 2.703 19% 15%
*
 

Visite/logeren 1.406 10% 14%
*
 

Sociaal recreatief overig 3.019 21% 10% 

Toeren/wandelen 1.486 10% 47%
*
 

Overige motieven 577 4% -11% 

Vetgedrukte verschilpercentages gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 

 

 

Opvallend is dat toeren een aandeel van een kwart heeft in de verplaatsingsmotieven van de 

elektrische fiets. Dit is aanzienlijk meer dan voor de niet-elektrische fiets (10%). Het aandeel 

onderwijs is bij de niet-elektrische fiets eenvijfde terwijl voor de elektrische fiets dit motief 

                                                                                                                                                                             

waarnemingen  iets minder is dan 1/10 en de spreiding qua kilometers misschien iets groter is dan die van gewone 

fietsen. 
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nauwelijks voorkomt. Het aandeel van en naar het werk is bij beide fietsen hetzelfde. Dit alles is 

niet verwonderlijk omdat de fietskilometers per elektrische fiets voornamelijk door 

gepensioneerden en personen met een betaalde baan boven 45 jaar worden gereden. 

 

Wat betreft significante mutaties blijkt uit tabel 5.1 dat de  stijging van de kilometers per 

elektrische fiets niet significant is, ook niet voor een bepaald verplaatsingsmotief. Zoals eerder 

aangegeven, hangt de significantie wel af van onze inschatting van de steekproefmarges. 

 

Voor de “gewone”, niet-elektrische fiets zijn er significante stijgingen in fietskilometers voor 

winkelen, onderwijs, visite en – opvallend groot - voor toeren. De stijging van de fietskilometers 

lijkt stevig verankerd in meerdere verplaatsingsmotieven. 

 

We analyseren nu de aantallen verplaatsingen per persoon per dag en de gemiddelde afstand 

per verplaatsing. 

 

 

Tabel 5.2  Aantal verplaatsingen per dag en afstand per verplaatsing per type fiets 

naar verplaatsingsmotief, OViN 2014 

 

Reizigerskm 
regulier, % 

verschil 
2013 op 

2014 

Aantal 
verplaatsingen 

per persoon per 
dag maal 1000 

Aantal 
verplaatsingen 

per persoon per 
dag, % verschil 
2013 op 2014 

Afstand per 
verplaatsing in 

km 

Afstand per 
verplaatsing, 

% verschil 
2013 op 2014 

Elektrische fiets 
     

Totaal motieven 10% 54 20%
*
 5,4 -8% 

Van en naar het werk 27% 9 30%
*
 6,3 -3% 

Diensten/persoonlijke verzorging -6% 3 -9% 3,5 3% 

Winkelen, boodschappen doen 21% 18 22%
*
 3,2 -1% 

Visite/logeren -22% 7 6% 4,9 -26% 

Sociaal recreatief overig 2% 8 24%
*
 5,1 -18% 

Toeren/wandelen 22% 5 19% 16,5 2% 

Overige motieven -11% 3 37% 2,5 -35% 

      
Niet-elektrische fiets 

     
Totaal motieven 13%

*
 702 7%

*
 3,6 6%

*
 

Van en naar het werk 8% 111 6% 4,6 2% 

Zakelijk bezoek in werksfeer 8% 3 6% 4,3 2% 

Diensten/persoonlijke verzorging 22% 19 6% 3,0 15% 

Winkelen, boodschappen doen 12%* 153 8%
*
 2,1 3% 

Onderwijs/cursus volgen 15%
*
 132 6%

*
 3,6 8%

*
 

Visite/logeren 14%
*
 76 5%

*
 3,2 8%

*
 

Sociaal recreatief overig 10% 139 7% 3,8 2% 

Toeren/wandelen 47%
*
 19 17%

*
 13,2 26%

*
 

Overige motieven -11% 49 2% 2,0 -12%
*
 

Vetgedrukte verschilpercentages gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 
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Uit tabel 5.2 blijkt dat de gemiddelde afstand per fietsverplaatsing voor de elektrische fiets 

anderhalf keer zo groot is dan voor de niet-elektrische fiets: 5,4 km tegen 3,6 km in OViN 2014. 

Voor elk verplaatsingsmotief is de verplaatsingsafstand groter. 

 

Verder blijkt uit tabel 5.2 dat ondanks de niet-significante stijging van de kilometers per 

elektrische fiets het aantal verplaatsingen met de elektrische fiets wèl significant gestegen is 

(20%). De gemiddelde afstand per verplaatsing is echter niet-significant gedaald (-8%) en drukt 

daarmee de stijging van de totale kilometers. Er zijn significant meer verplaatsingen van en naar 

het werk (30%), voor winkelen (22%) en voor overige recreatie (24%). De significante stijging 

van het aantal verplaatsingen met de elektrische fiets terwijl de verplaatsingsafstand eerder 

daalt dan stijgt, kan erop duiden dat de elektrische fiets steeds vaker gebruikt wordt voor 

dagelijkse, ook kortere ritten. Zoals in hoofdstuk 7 getoond zal worden, is de verkoop van 

elektrische fietsen is in 2014 nog sterker gestegen dan in 2013 (16%). Dit kan verklaren waarom 

het aantal verplaatsingen significant gestegen is. De stijging van het dagelijkse gebruik zoals bij 

winkelen vormt een rem op de gemiddelde verplaatsingsafstand zodat de totaal afgelegde 

kilometers niet significant stijgen. 

 

Voor de “gewone”, niet-elektrische fiets is de significante stijging van de fietskilometers (13%) 

te danken aan zowel significant meer verplaatsingen (7%) als een grotere afstand per 

verplaatsing (6%). Dit geldt ook voor de verplaatsingsmotieven waarvoor meer gefietst is. Deze 

zijn al genoemd onder tabel 5.1: winkelen, onderwijs, visite en  toeren.  Vooral voor toeren is de 

verplaatsingsafstand en het aantal verplaatsingen sterk gestegen: mensen toeren vaker en 

vooral langer met de niet-elektrische fiets in 2014. Voor de elektrische fiets is er geen 

significantie van de stijging in aantal toerkilometers of toerverplaatsingen. 

 

OViN 2014 bevat voor de fietskilometers een relatief groot aantal grote ritafstanden die ook 

een zwaar gewicht hebben. Deze gewogen ritafstanden hebben een groter aandeel in de 

fietskilometers dan in vorige OViN jaren. Dit lijkt relatief vaker voor te komen bij imputaties 

voor terug naar huis verplaatsingen en imputaties voor ontbrekende afstanden in de respons. 

Het effect kan zijn dat de gemiddelde fietsafstand mogelijk te hoog is ingeschat en daarmee ook 

het totaal van de fietskilometers. Het laat onverlet dat het aantal fietskilometers gestegen is. 

Voor komende OViN jaren wordt gekeken of dit effect verkleind kan worden door een verfijning 

van de imputatiemethodiek en de uitbijterdetectie. 

 

Concluderend blijkt uit de analyse van de fietskilometers dat er in 2014 meer gefietst is, vooral 

significant meer met de niet-elektrische fiets. Met de elektrische fiets is het aantal 

verplaatsingen wel significant gestegen maar het aantal kilometers niet.  Significant meer 

verplaatsingen met de elektrische fiets zijn er voor woonwerk, winkelen en recreatie.  De 

elektrische fiets wordt vaker gebruikt en blijkbaar ook voor minder lange afstanden. Met de 

niet-elektrische fiets is er vooral meer gefietst voor het plezier (toeren), naar school, naar de 

winkel en op visite. Men pakt de niet-elektrische fiets significant vaker en overbrugt ook 

significant langere afstanden. 

 

 
  



 

17 
 

6. Deelname aan verkeer en openbaar vervoer 

 

 
Andere belangrijke indicatoren die op Statline gepubliceerd worden zijn de verkeersdeelname 
en de deelname aan het openbaar vervoer. 
 

Volgens onze definitie neemt een persoon die één of meerdere reguliere verplaatsingen
9
 maakt 

per dag deel aan het verkeer; bij nul reguliere verplaatsingen neemt de persoon niet aan het 

verkeer deel. Merk op dat buitenlandse, beroepsmatige en vakantie gerelateerde 

verplaatsingen niet meetellen bij deze definitie van de verkeersdeelname.  

 
Tabel 6.1 geeft de percentages weer van de personen die per dag deelnemen aan het verkeer.  
Dit is onderverdeeld naar mannen en vrouwen. Ook is weergegeven of de mutatie van 2013 op 
2014 significant is. 
 
 
Tabel 6.1   Verkeersdeelname naar geslacht (in procenten) 

 OViN 
2010 

OViN 
2011 

OViN 
 2012 

OViN 
2013 

OViN 
2014 

Verschil 2013 op 2014  
in procentpunt 

Totaal 79,8% 79,9% 79,6% 79,8% 80,2% 0,5 

Mannen 80,2% 80,2% 79,9% 80,0% 80,8% 0,8 

Vrouwen 79,4% 79,6% 79,2% 79,5% 79,7% 0,2 

Vetgedrukte verschillen gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 

 

 

Uit tabel 6.1 blijkt dat de verkeersdeelname niet significant gestegen is met 0,5 procentpunt. In 

paragraaf 3 bleek al dat het aantal verplaatsingen per persoon per dag ook niet significant 

gestegen is. Ook uitgesplitst naar mannen en vrouwen is er geen significante stijging.   

 

Onderstaand volgen tabellen met uitsplitsingen van de verkeersdeelname  naar leeftijd en 

maatschappelijke participatie. 

 

 

Tabel 6.2  Verkeersdeelname naar leeftijdsklasse (in procenten) 

 OViN 
2010 

OViN 
2011 

OViN 
2012 

OViN 
2013 

OViN 
2014 

verschil in 
procentpunt 

      2013 op 2014 

Leeftijd: 0 tot 15 jaar 83,4% 84,7% 84,0% 84,2% 85,3% 1,2 

Leeftijd: 15 tot 25 jaar 84,1% 83,3% 82,6% 82,9% 83,1% 0,3 

Leeftijd: 25 tot 45 jaar 84,1% 84,4% 84,1% 84,0% 84,3% 0,2 

Leeftijd: 45 tot 65 jaar 79,8% 79,9% 79,4% 80,5% 80,3% -0,2 

Leeftijd: 65 jaar of ouder 64,6% 64,4% 65,4% 65,3% 67,3% 1,9 

 
  

                                                                 
9 Reguliere verplaatsingen en ritten zijn binnenlands, niet beroepsmatig en niet vakantie gerelateerd. 
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Tabel 6.3  Verkeersdeelname naar maatschappelijke participatie (in procenten) 

 

OViN 
2010 

OViN 
2011 

OViN 
2012 

OViN 
2013 

OViN 
2014 

Verschil in 
procentpunt  

2013 op 
2014 

Kinderen < 6 jaar 81,1% 82,7% 82,3% 82,3% 83,6% 1,3 

Werkzaam 12-30 uur per week 85,6% 86,0% 84,7% 85,7% 86,0% 0,4 

Werkzaam = 30 uur per week 85,0% 84,5% 84,7% 84,7% 84,7% -0,1 

Scholier/student 83,8% 84,5% 83,5% 83,6% 84,6% 1,0 

Werkloos 73,2% 74,6% 72,1% 74,8% 74,3% -0,5 

Arbeidsongeschikt 69,7% 69,7% 67,6% 70,2% 67,8% -2,4 

Gepensioneerd/VUT 65,7% 65,7% 66,1% 66,1% 67,7% 1,5 

Overig 75,3% 74,8% 75,7% 76,1% 76,4% 0,4 

 

De verkeersdeelname van kinderen en ouderen vanaf 65 jaar is relatief hoog in 2014. Dit geldt 

zoals verwacht ook voor jonge kinderen onder de 6 jaar en gepensioneerden. 

 

 

Bij de deelname aan het openbaar vervoer gaat het in onze definitie om een reguliere rit
10

 met 

de bus, tram, metro of trein. Personen die minstens één reguliere rit  hebben gemaakt per dag 

met het openbaar vervoer nemen deel aan het openbaar vervoer. Merk op dat buitenlandse, 

beroepsmatige en vakantie gerelateerde verplaatsingen niet meetellen bij deze definitie van de 

deelname aan het Openbaar Vervoer.  

 

Tabel 6.4 geeft de percentages weer van de personen die per dag deelnemen aan het openbaar 

vervoer (OV).  Dit is onderverdeeld naar mannen en vrouwen. Ook is weergegeven of de 

mutatie van 2013 op 2014 significant is. 
 
 
Tabel 6.4  Deelname aan het openbaar vervoer (in procenten) 

 OViN 
2010 

OViN 
2011 

OViN 
 2012 

OViN 
2013 

OViN 
2014 

Verschil 2013 op 2014  
in procentpunt 

Totaal              6,8%               7,1%               6,7%             7,0%            6,7%              -0,3  

Mannen              6,1%               6,7%               6,4%              6,5%             6,3%              -0,2  

Vrouwen              7,4%               7,6%               7,0%              7,5%             7,1%              -0,4  

Vetgedrukte verschillen gemarkeerd met een sterretje zijn significant. 

 
 

Uit tabel 6.4 blijkt dat de deelname aan het openbaar vervoer (OV) niet significant gedaald  is 

met -0,3 procentpunt. In paragraaf 3 bleek al dat het aantal verplaatsingen per persoon per dag 

van trein en bus/tram/metro ook niet  significant gedaald zijn. Ook uitgesplitst naar mannen en 

vrouwen is er geen significante daling. 

 

Onderstaand volgen tabellen met uitsplitsingen van de OV deelname  naar leeftijd en 

maatschappelijke participatie. 
  

                                                                 
10 Reguliere verplaatsingen en ritten zijn binnenlands, niet beroepsmatig en niet vakantie gerelateerd. 
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Tabel 6.5  Deelname aan het openbaar vervoer naar leeftijdsklasse (in procenten) 

 OViN 
2010 

OViN 
2011 

OViN 
2012 

OViN 
2013 

OViN 
2014 

verschil in 
procentpunt 

      2013 op 2014 

Leeftijd: 0 tot 15 jaar 3,0% 2,6% 2,6% 2,4% 2,7% 0,3 

Leeftijd: 15 tot 25 jaar 20,6% 20,4% 20,2% 22,4% 20,3% -2,1 

Leeftijd: 25 tot 45 jaar 6,9% 7,8% 7,2% 7,7% 7,4% -0,3 

Leeftijd: 45 tot 65 jaar 5,1% 5,4% 4,8% 4,6% 4,8% 0,2 

Leeftijd: 65 jaar of ouder 3,0% 3,4% 3,3% 3,4% 3,0% -0,4 

 

 
 
 
Tabel 6.6  Deelname aan het openbaar vervoer naar maatschappelijke participatie (in  
    procenten) 

 

OViN 
2010 

OViN 
2011 

OViN 
2012 

OViN 
2013 

OViN 
2014 

Verschil in 
procentpunt  

2013 op 
2014 

Kinderen < 6 jaar 2,2% 2,0% 2,1% 1,6% 2,3% 0,7 

Werkzaam 12-30 uur per week 6,4% 6,8% 6,4% 6,4% 5,9% -0,5 

Werkzaam = 30 uur per week 7,3% 7,7% 7,1% 7,5% 7,0% -0,5 

Scholier/student 12,5% 12,6% 12,3% 13,3% 12,8% -0,5 

Werkloos 6,0% 9,3% 8,0% 6,2% 7,4% 1,2 

Arbeidsongeschikt 4,3% 4,8% 5,0% 4,1% 5,4% 1,3 

Gepensioneerd/VUT 3,0% 3,3% 3,2% 3,3% 3,1% -0,3 

Overig 4,1% 4,4% 3,5% 4,4% 3,3% -1,1 

 
 
Voor de leeftijdsklasse 15 tot 25 jaar was de OV deelname in 2013 relatief hoog gezien de 
voorgaande jaren. De OV deelname is in 2014  weer op het normale niveau. Logischerwijs geldt 
dit ook voor de scholieren en studenten. De groep scholier/student in tabel 6.6 bevat alle 
basisschoolleerlingen vanaf 6 jaar zodat de groep afwijkt van de groep personen van 15 tot 25 
jaar in tabel 6.5.  
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7. Externe bronnen 

 

Op het moment zijn de externe bronnen die we gebruiken bij de plausibiliteitsanalyse voor 

personenauto en trein niet veel recenter dan de bronnen vermeld in de plausibiliteitsanalyse 

van OViN 2013. 

 

 

Tabel 7.1   Vervoersprestatie OViN versus externe bronnen (in miljard kilometers) 

 
Bron  

 
2011 2012 2013 2014 

Auto (bestuurder) OViN  100,5 96,8 99,2 99,3 

NL personenauto’s in NL  NAP, OKR  98,2 98,4
*
 98,3

*
  

Trein  OViN  16,5 16,1 17,7 16,2 

Trein  NS, KpVV, schatting KiM 17,6
 

17,9
* 

18,0
*
  

  NS 16,8 17,1 17,0 16,2 

  Overige spoorbedrijven
1 

0,8 0,8 1,0 0,7 

* voorlopige cijfers 

1: schatting CBS 

NAP : Nationale Auto Pas 

OKR : Online Kilometer Registratie 

NS : Nationale Spoorwegen 

KpVV : Kennisplatform Verkeer en Vervoer 

KiM : Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

 

Het CBS heeft informatie ontvangen van de NS over de reizigerskilometers in 2014. De NS 

rapporteert 16,2 miljard reizigerskilometers. Dit is hetzelfde als OViN 2014 aangeeft. Echter, er 

zijn (beperkte) verschillen: OViN betreft alle spoorvervoerders, de NS alleen de eigen 

reizigerskilometers. OViN betreft alleen Nederlanders terwijl de NS ook buitenlanders reizend in 

Nederland meet.  Voor 2014 schat het CBS (afdeling Verkeer en Vervoer)  de reizigerskilometers 

per trein van de overige spoorbedrijven in op 700 miljoen kilometer. Het CBS kan geen 

inschatting geven van de reizigerskilometers per trein  van buitenlanders in Nederland. We 

kunnen wel stellen dat de OViN reizigerskilometers met de trein vrij goed overeenkomen met 

de NS cijfers. 

 

Wat betreft de Nederlandse personenauto’s in Nederland zijn er nog geen recente gegevens 

over 2014 beschikbaar. De gereden kilometers van Nederlandse personenauto’s betreffen 

zowel kilometers binnen Nederland als kilometers in het buitenland. Het aandeel van de 

Nederlandse personenauto’s in Nederland wordt overigens vastgesteld met een trendmatige 

schatting op basis van OViN cijfers van de autobestuurder. Deze cijfers zijn herzien en nog 

voorlopig.  

 

Rijkswaterstaat heeft gemeld in de publieksrapportage Rijkswegennet dat op het 

hoofdwegennet 2% meer kilometers zijn gereden. Dit betreft al het verkeer op het 

hoofdwegennet, zoals personenauto’s en wegvervoer van Nederlanders en buitenlanders. 
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Het CBS vermeldt op Statline een stijging van het aantal personenauto’s in 2014 met 0,2%.  De 

verkoop van nieuwe auto’s is met 7% gedaald. Dit is een minder sterke daling dan in 2013 (-

17%). De verkopen van nieuwe auto’s dalen sinds 2012.  

 

De aanwezige externe bronnen  ondersteunen een stabilisering van de auto- en treinkilometers  

zoals OViN 2014 aangeeft. 

 

Dan de verkoop van nieuwe fietsen. Zie onderstaande tabel. 
 
 
Tabel 7.2   Verkoop van nieuwe fietsen 

Verkoop nieuwe fietsen 
   

 
2011 2012 2013 2014 

totaal fietsen 1.198.000 1.039.000 1.008.000 1.051.000 

elektrische fietsen 171.000 192.000 223.000 

Bron: Verkeersnet 

 

 

Uit tabel 7.2 blijkt dat de verkoop van nieuwe fietsen in 2014 is gestegen (4%) na enkele jaren 

van dalingen van de verkoop. De verkoop van nieuwe elektrische fietsen stijgt nog sterker dan 

in 2013 (16%). Opgemerkt moet hierbij worden dat een verandering in het Nationale Fietsplan 

vanaf 2015 hierop van invloed kan zijn geweest.  Werkgevers kunnen nog steeds in 2015 een 

fiets voor hun werknemers  vergoeden maar de regeling komt te vallen onder de 

werkkostenregeling (WKR). Vanwege de onzekerheid hierover hebben werknemers de aankoop 

van een fiets van de zaak mogelijk vervroegd.  Desondanks maakt een hogere verkoop van 

nieuwe fietsen het aannemelijk dat Nederlanders meer zijn gaan fietsen, zoals OViN 2014 

aangeeft. 

 

Verder is het jaar 2014 een uitzonderlijk warm, droog en zonnig jaar geweest. Het was het 

warmste jaar sinds 1706. Er waren nauwelijks koude dagen in de winter, lente en herfst. Het 

jaar 2013 was juist vrij koud, vooral het eerste halfjaar met een lange vorstperiode en koude 

lente. Dit kan mede de oorzaak zijn dat er meer gefietst is in 2014 dan in 2013. Ook verklaart dit 

de significant meer kilometers die gewandeld en gefietst zijn voor het plezier (motief 

toeren/wandelen). 

 

Om te staven dat het weer een grote rol speelde in de toegenomen fietskilometers (van de niet-

elektrische fiets en als totaal van de niet-elektrische en elektrische fiets), is er een analyse 

gemaakt van de ontwikkeling van de fietskilometers en fietsritten per maand van het jaar 2013 

op 2014.  

 

In onderstaande tabel 7.3 wordt de jaarmutatie per maand vergeleken met de mutatie in 

maandtemperatuur (maximum dagtemperatuur) en de neerslag. De weerdata komen van 

KNMI.nl. Van de neerslag waren er helaas geen cijfers gesplitst naar dag en nacht. De 

neerslagcijfers zijn daardoor minder relevant voor de weersvergelijking. 
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Tabel 7.3   Mutaties van fietskilometers en weerdata per maand, 2013 op 2014 

 
Reguliere 
fietsritten 

     
Informatie van KNMI.NL  

  

Mutatie 2013 op 2014 in 
percentages 

 

Mutatie 2013 op 2014 in 
percentages 

Niet elektrische 
fiets 

Rapportage
maand 

% mutatie 
fietskm 

% mutatie 
ritten 

% mutatie 
ritafstand 

% mutatie 
temperatuur 

% mutatie 
neerslag 

 
januari 26 24 2 

 
90 5 

 
februari -8 3 -11 

 
126 39 

 
maart 43 12 27 

 
130 -30 

 
april 30 10 18 

 
31 154 

 
mei 19 11 7 

 
13 17 

 
juni 8 10 -1 

 
5 -39 

 
juli 10 -5 16 

 
1 241 

 
augustus 0 -8 9 

 
-13 448 

 
september 19 9 9 

 
11 -82 

 
oktober 1 4 -3 

 
8 -53 

 
november 14 11 3 

 
14 -59 

 
december -7 -9 2 

 
-17 50 

 
Total 13 6 7 

 
15 6 

        

Totaal fiets  
Rapportage
maand 

% mutatie 
fietskm 

% mutatie 
ritten 

% mutatie 
ritafstand 

% mutatie 
temperatuur 

% mutatie 
neerslag 

(elektrisch en 
niet-elektrisch) januari 28 25 2 

 
90 5 

 
februari -7 5 -12 

 
126 39 

 
maart 54 15 33 

 
130 -30 

 
april 30 12 16 

 
31 154 

 
mei 14 10 4 

 
13 17 

 
juni 9 11 -2 

 
5 -39 

 
juli 5 -5 11 

 
1 241 

 
augustus -8 -9 2 

 
-13 448 

 
september 22 12 9 

 
11 -82 

 
oktober -3 3 -6 

 
8 -53 

 
november 22 13 8 

 
14 -59 

 
december -6 -8 2 

 
-17 50 

 
Total 13 7 5 

 
15 6 

 

 

In de meeste maanden is er meer gefietst in 2014 t.o.v. 2013, behalve in de maanden februari 

en december (en augustus en oktober voor de fiets als totaal). In de laatstgenoemde maanden 

is er iets minder gefietst.  Dit is in rood weergegeven in de tabel. Van deze maanden behalve 

oktober is het weer slechter in 2014 dan in 2013. In december is het namelijk in 2014 kouder en 

natter dan het jaar ervoor. In februari is het  veel warmer maar ook natter. En augustus is  nat in 

2014. Oktober is juist iets warmer en minder nat zodat deze maand de enige is waarin het 

klimaat geen argument lijkt voor de iets lagere fietskilometers.  In de overige maanden met flink 

meer fietskilometers is het weer duidelijk beter in 2014: januari, maart tot en met mei, 

september, november. De weerdata ondersteunen dus de veronderstelling dat het betere weer 

tot meer fietskilometers heeft geleid. 
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8. Samenvatting en eindoordeel 

 

De totale reizigerskilometers zijn niet significant gewijzigd van 2013 op 2014. Ook de 

reizigerskilometers per vervoermiddel zijn niet significant gewijzigd met uitzondering van de 

fietskilometers (stijging van 12%). 

 

De fietskilometers kunnen we sinds OViN 2013 uitsplitsen naar kilometers met de elektrische 

fiets en de niet-elektrische fiets. De reizigerskilometers voor de niet-elektrische fiets zijn 

significant gestegen in 2014 (13%).  De stijging van 10% van de reizigerskilometers van de 

elektrische fiets is niet significant. Dit is wel afhankelijk van de inschatting van de 

steekproefmarges die we hebben moeten doen, vooral die van de elektrische fiets. 

 

De bepalende variabelen uit OViN voor het totale aantal reizigerskilometers zijn de gemiddelde 

afstand per verplaatsing en het gemiddelde aantal verplaatsingen per persoon per dag. We 

geven eerst de significante resultaten voor het aantal verplaatsingen en dan voor de afstand per 

verplaatsing. 

 

Het aantal verplaatsingen met de auto als passagier is significant gedaald met 4%. De totale 

reizigerskilometers als autopassagier is echter stabiel in 2014  (niet-significante daling van 1%). 

De verplaatsingsafstand compenseert dus in 2014 de daling in aantal verplaatsingen. De 

reizigerskilometers als autopassagier waren in 2013 significant gestegen (7%), voornamelijk 

door een grotere afstand per verplaatsing (6%). In 2014 is er dus een normalisatie voor de 

autopassagier na een stijging in het jaar ervoor. De autobestuurderskilometers zijn overigens 

sinds 2011 niet meer significant gewijzigd. De significante daling van de verplaatsingen van de 

autopassagier blijkt niet te herleiden tot specifieke verplaatsingsmotieven. Significantie is er 

alleen voor  ‘overige motieven’. Dit duidt niet op een gedragsverandering bij autopassagiers. 

 

Het aantal verplaatsingen met overige vervoermiddelen is significant gestegen met 18%. Deze 

stijging is niet sterk genoeg om het totaal aan reizigerskilometers met overige vervoermiddelen 

significant te wijzigen. Het aantal verplaatsingen met overige vervoermiddelen is alleen 

significant gestegen voor verplaatsingen van en naar het werk. 

 

De gemiddelde afstand per loopverplaatsing is significant gestegen met 7%. De totale gelopen 

kilometers in 2014 zijn echter niet significant gestegen. De gemiddelde loopafstand is significant 

gestegen (9%) voor het verplaatsingsmotief ‘wandelen’: Nederlanders maakten in 2014 iets 

langere wandelingen voor hun plezier. 

 

Het aantal fietsverplaatsingen is significant gestegen met 7%. Ook het aantal fietsritten is 

significant gestegen. De gemiddelde afstand per fietsverplaatsing is eveneens significant 

gestegen met 5%. Dit geldt ook voor de gemiddelde ritafstand. De significante stijging van de 

fietskilometers (12%) komt zowel door meer verplaatsingen als door langere afstanden. 

Uit onze analyse van de fietskilometers blijkt dat er in 2014 meer gefietst is, vooral significant 

meer met de niet-elektrische fiets. Met de elektrische fiets is het aantal verplaatsingen wel 

significant gestegen maar het aantal kilometers niet.  Significant meer verplaatsingen met de 

elektrische fiets zijn er voor woonwerk, winkelen en recreatie.  De elektrische fiets wordt vaker 

gebruikt en blijkbaar ook voor minder lange afstanden. Met de niet-elektrische fiets is er vooral 
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meer gefietst voor het plezier (toeren), naar school, naar de winkel en op visite. Men pakt de 

niet-elektrische fiets significant vaker en overbrugt ook significant langere afstanden. 

 

Rijkswaterstaat heeft gemeld in de publieksrapportage Rijkswegennet dat op het 

hoofdwegennet 2% meer kilometers zijn gereden. Dit betreft al het verkeer op het 

hoofdwegennet, zoals personenauto’s en wegvervoer van Nederlanders en buitenlanders. Het 

CBS vermeldt op Statline een stijging van het aantal personenauto’s in 2014 met 0,2%.  De 

verkoop van nieuwe auto’s is met 7% gedaald. Dit is een minder sterke daling dan in 2013 (-

17%). De verkopen van nieuwe auto’s dalen sinds 2012. De aanwezige externe bronnen 

ondersteunen een stabilisering van de autokilometers zoals OViN 2014 aangeeft. 

 

Het aantal reizigerskilometers per trein is niet significant gedaald met bijna 9%. Het CBS heeft 

informatie ontvangen van de NS over de reizigerskilometers in 2014. De NS rapporteert 16,2 

miljard reizigerskilometers. Dit is hetzelfde als OViN 2014 aangeeft. Echter, er zijn (beperkte) 

verschillen: OViN betreft alle spoorvervoerders, de NS alleen de eigen reizigerskilometers. 

Verder betreft OViN alleen Nederlanders terwijl de NS ook buitenlanders reizend in Nederland 

meet. We kunnen echter stellen dat de OViN reizigerskilometers met de trein goed 

overeenkomen met de NS cijfers. 

 

De verkoop van nieuwe fietsen in 2014 is gestegen (4%) na enkele jaren van dalingen van de 

verkoop. De verkoop van nieuwe elektrische fietsen stijgt nog sterker dan in 2013 (16%). 

Opgemerkt moet hierbij worden dat een verandering in het Nationale Fietsplan vanaf 2015 

hierop van invloed kan zijn geweest.  Werkgevers kunnen nog steeds in 2015 een fiets voor hun 

werknemers  vergoeden maar de regeling komt te vallen onder de werkkostenregeling (WKR). 

Vanwege de onzekerheid hierover hebben werknemers de aankoop van een fiets van de zaak 

mogelijk vervroegd.  Desondanks maakt een hogere verkoop van nieuwe fietsen het 

aannemelijk dat Nederlanders meer zijn gaan fietsen, zoals OViN 2014 aangeeft. 

 

Verder is het jaar 2014 een uitzonderlijk warm, droog en zonnig jaar geweest. Het was het 

warmste jaar sinds 1706. Er waren nauwelijks koude dagen in de winter, lente en herfst. Het 

jaar 2013 was juist vrij koud, vooral het eerste halfjaar met een lange vorstperiode en koude 

lente. Dit kan mede de oorzaak zijn dat er meer gefietst is in 2014 dan in 2013. Ook verklaart dit 

de significant meer kilometers die gewandeld en gefietst zijn voor het plezier (motief 

toeren/wandelen). 

 

Het OViN 2014 bestand heeft het controle en correctie proces tijdens de verwerking met succes 

doorlopen en voldoet daarmee procesmatig aan de normen. De belangrijkste resultaten voor de 

reizigerskilometers van de autobestuurder, de autopassagier, de trein en de fiets wijzen erop 

dat het OViN 2014 bestand voldoende plausibel is. 
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Bijlage  A Steekproefmarges 

 

De tabellen in deze bijlage bevatten de steekproefmarges van de doelvariabelen.  De doelvariabelen zijn boven de tabellen vermeld. De steekproefmarges zijn 

weergegeven als percentages van de waarden (schattingen) van de doelvariabelen. De marges zijn berekend op basis van 95% betrouwbaarheid.  

De steekproefmarge van een doelvariabele Y is zodoende gelijk aan: 

 
Steekproefmarge (Y) = 100% × 1,96 × standaarddeviatie(Y) / schatting(Y) 

 
 

Tabel 2: Totale vervoersprestatie (reizigerskilometers) (in km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Auto als bestuurder 2,65 

Auto als passagier 4,68 

Trein 7,75 

Bus/tram/metro 7,03 

Bromfiets/snorfiets 14,52 

Fiets 3,09 

Lopen 3,55 

Overig 12,71 

Totaal 1,83 
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Tabel 10: Totale vervoersprestatie naar landsdeel (in km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Auto als bestuurder Auto als passagier Trein Bus/tram/metro Bromfiets/snorfiets Fiets Lopen Overig Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Noord-Nederland (LD) 6,57 12,62 25,17 26,5 38,28 7,32 11,45 30,5 5,14 

Oost-Nederland (LD) 5,66 9,58 16,05 17,27 28,67 6,35 8,28 26,73 3,94 

West-Nederland (LD) 4,23 7,22 10,74 8,8 21,42 4,58 5 21,24 2,77 

Zuid-Nederland (LD) 5,76 10,3 19,99 19,29 30,66 7,61 7,64 23,14 4,06 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tabel 11 : Totale vervoersprestatie naar provincie (in km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Auto als bestuurder Auto als passagier Trein Bus/tram/metro Bromfiets/snorfiets Fiets Lopen Overig Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Groningen 11,48 23,2 37,79 55,43 75,27 13,44 16,91 57,35 9,49 

Friesland 11,98 19,97 54,96 31,16 69,5 11,79 20,32 52,32 8,98 

Drenthe 9,59 22,53 39,06 30,86 56,65 12 18,44 45,6 7,89 

Overijssel 10,45 18,36 28,77 37,69 47,24 9,09 17,24 41,83 7,22 

Flevoland 11,71 25,98 23,42 25,34 70,88 15,94 17,61 53,53 8,79 

Gelderland 7,82 12,42 22,8 26,21 39,75 9,33 9,95 37,55 5,41 

Utrecht 9,18 15,62 21,31 26,73 47,42 11,06 11,33 66,15 6,16 

Noord-Holland 7,7 11,9 17,04 14,82 30,35 8,01 8,92 34,01 4,75 

Zuid-Holland 6,81 11,83 18,84 12,59 34,5 7,02 7,46 31,23 4,51 

Zeeland 13,26 20,65 39,54 35,83 89,31 12,06 18,96 47,14 8,72 

Noord-Brabant 7,05 12,17 24,98 24,54 38,27 9,38 10,09 29,23 4,91 

Limburg 9,8 18,95 33,26 28,4 46,31 11,64 11,01 36,26 7,11 
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Tabel 3: Afstand per persoon per dag (in km)  of reguliere reizigerskilometers (in km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Auto als bestuurder Auto als passagier Trein Bus/tram/metro Bromfiets/snorfiets Fiets Lopen Overig Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Van en naar het werk 3,87 20,36 12,55 14,81 19,85 5,77 15,8 19,09 3,21 

Zakelijk bezoek in de werksfeer 13,79 49,99 34,61 39,82 116,15 25,66 79,9 66,73 12,12 

Diensten/persoonlijke verzorging 11,44 16,77 67,03 32,75 57,26 22,43 22,19 58,72 8,89 

Winkelen/boodschappen doen 6,4 10,07 33,16 18,83 53,8 7,85 7,56 45,11 4,4 

Onderwijs/cursus volgen 19,23 13,05 15,26 12,66 41,27 5,98 8,15 34,05 6,57 

Visite/logeren 7,27 8,32 18,55 17,21 30,42 9,26 11,58 36,23 4,9 

Sociaal recreatief overig 7,49 8,16 21,06 20,42 32,02 7,43 9,11 30,37 4,71 

Toeren/wandelen 20,54 25,21 58,08 47,47 60,79 12,48 5,49 54,96 8,68 

Ander motief 9 17,86 50,3 43,03 56,26 12,54 13,15 47,28 7,62 

Totaal 2,65 4,68 7,75 7,03 14,52 3,09 3,55 12,71 1,83 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tabel 4: Aantal verplaatsingen per persoon per dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Auto als bestuurder Auto als passagier Trein Bus/tram/metro Bromfiets/snorfiets Fiets Lopen Overig Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Van en naar het werk 2,66 11,4 10,4 12,26 15,92 4,23 11,2 15,13 1,81 

Zakelijk bezoek in de werksfeer 10,21 35,7 32,85 53,17 101,41 24,54 35,8 55,31 8,74 

Diensten/persoonlijke verzorging 7,54 10,26 53,74 27,77 48,4 10,08 14,89 28,5 4,82 

Winkelen/boodschappen doen 3,54 5,65 25,6 15,75 20,99 3,62 4,45 21,19 1,88 

Onderwijs/cursus volgen 13,49 6,48 12,19 12,1 33,76 3,5 6,79 17,17 2,25 

Visite/logeren 4,43 4,84 15,59 17,06 24,36 5,32 7,17 23,55 2,47 

Sociaal recreatief overig 4,17 4,49 16,81 16,53 27,3 3,91 5,46 16,84 2,09 

Toeren/wandelen 13,68 15,35 44,49 49,27 53,78 8,57 4,39 30,71 3,69 

Ander motief 5,86 9,65 37,03 44,11 47,36 8,55 9,77 34,33 4,02 

Totaal 1,71 2,48 6,07 6,34 11,09 1,85 2,43 8,02 0,8 
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Tabel 5: Reisduur per persoon per dag (in minuten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Auto als bestuurder Auto als passagier Trein Bus/tram/metro Bromfiets/snorfiets Fiets Lopen Overig Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Van en naar het werk 3,71 16,98 12,07 14,41 19,3 6,19 27,89 17,63 2,81 

Zakelijk bezoek in de werksfeer 12,78 46,14 35,5 58,31 94,36 31,05 117,56 54,69 11,97 

Diensten/persoonlijke verzorging 9,68 14,31 62,79 31,51 55,51 22,45 26,69 39,32 7,48 

Winkelen/boodschappen doen 5,15 7,76 28,91 20,53 47,24 8,07 8,4 30,09 3,5 

Onderwijs/cursus volgen 16,5 9,61 17,36 15,08 39,59 6,85 15,65 25,87 5,16 

Visite/logeren 5,85 6,9 17,94 21,08 27,93 9,19 14,64 32,88 3,9 

Sociaal recreatief overig 6,2 6,5 20,12 20,15 41,18 7,71 10,79 24,34 3,7 

Toeren/wandelen 19,48 21,86 73,74 71,03 66,98 12,05 5,54 42,73 5,14 

Ander motief 6,99 15,94 41,25 39,77 51,51 11,73 13,33 39,76 5,44 

Totaal 2,24 3,69 7,66 7,54 15,2 3,29 4,03 10,99 1,38 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tabel 6: Fracties weggeweest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

man vrouw Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0..12 jaar 1,63 1,67 1,14 
      12..15 jaar 3,34 3,16 2,29 
      15..18 jaar 3,64 3,54 2,53 
      18..20 jaar 5,09 4,81 3,5 
      20..25 jaar 2,98 3,01 2,11 
      25..30 jaar 3,27 2,95 2,19 
      30..40 jaar 2,06 2,07 1,46 
      40..50 jaar 1,94 1,76 1,29 
      50..60 jaar 2,01 1,86 1,36 
      60..65 jaar 2,81 3,3 2,16 
      65..75 jaar 2,61 2,66 1,86 
      75 jaar en ouder 4,22 4,69 3,16 
      Totaal 0,75 0,74 0,52 
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Tabel 7: Fracties weggeweest met het openbaar vervoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
man vrouw Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0..12 jaar 30,72 28,31 20,76 
      12..15 jaar 34,33 32,78 23,65 
      15..18 jaar 21,14 18,32 13,8 
      18..20 jaar 18,83 14,85 11,64 
      20..25 jaar 13,64 12,02 8,93 
      25..30 jaar 20,49 19,99 14,09 
      30..40 jaar 18,02 18,85 13,02 
      40..50 jaar 19,14 16,91 12,65 
      50..60 jaar 18,6 16,78 12,43 
      60..65 jaar 26,06 26,54 18,59 
      65..75 jaar 28,18 21,76 17,21 
      75 jaar en ouder 43,59 28,77 23,98 
      Totaal 6,15 5,47 4,06 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tabel 8: Afstand per verplaatsing (in km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Auto als bestuurder Auto als passagier Trein Bus/tram/metro Bromfiets/snorfiets Fiets Lopen Overig Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Van en naar het werk 3,09 16,31 7,3 11,46 12,94 4,44 16,64 14,07 2,83 

Zakelijk bezoek in de werksfeer 9,88 34,36 19,53 42,75 91,38 17,91 73,68 65,67 9,08 

Diensten/persoonlijke verzorging 9,23 13,49 34,65 22,66 36,49 19,98 19,51 48,84 7,65 

Winkelen/boodschappen doen 5,45 8,75 23,1 12,14 54,03 7,04 6,5 47,6 4,05 

Onderwijs/cursus volgen 16,51 11,8 9,63 10,73 25,7 5,45 7,21 28,98 6,16 

Visite/logeren 6,22 7,02 12,26 13,45 25,32 7,74 10,62 33,51 4,44 

Sociaal recreatief overig 6,44 6,85 14,13 16,99 20,54 6,59 8,53 26,15 4,3 

Toeren/wandelen 16,83 19,38 31,93 43,67 44,52 9,78 4,15 50,41 8,12 

Ander motief 7,6 14,99 28,77 42,7 45,28 9,97 10,92 42,48 6,99 

Totaal 2,4 4,06 5,08 5,86 11,68 2,75 3,21 11,05 1,83 
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Tabel 9: Reisduur per verplaatsing (in minuten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Auto als bestuurder Auto als passagier Trein Bus/tram/metro Bromfiets/snorfiets Fiets Lopen Overig Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Van en naar het werk 2,82 11,37 6,18 7,6 11,63 4,64 26,58 11,09 2,29 

Zakelijk bezoek in de werksfeer 8,11 26,75 16,62 23,23 49,93 21,91 110,87 44,17 8,81 

Diensten/persoonlijke verzorging 6,48 10,16 32,49 14,51 35,17 19,93 22,03 25,03 5,77 

Winkelen/boodschappen doen 3,85 5,63 16,22 14,31 45,88 7,3 7,38 25,68 3,02 

Onderwijs/cursus volgen 12,14 7,27 12,13 10,01 21,27 6,27 14,36 19,87 4,72 

Visite/logeren 4,24 5,12 10,3 12,85 19,59 7,62 13,1 25,47 3,18 

Sociaal recreatief overig 4,84 4,78 12,96 12,33 33,23 6,82 10,06 19,47 3,17 

Toeren/wandelen 16,01 14,93 55,74 54,34 53,43 9,16 4,13 37,84 4,09 

Ander motief 4,66 12,94 17,52 19,69 37,99 8,97 10,66 31,17 4,25 

Totaal 1,81 2,81 4,89 4,72 12,15 2,93 3,61 9,06 1,32 
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Bijlage B Uitsplitsing van vervoersprestatie 

 

De totale vervoersprestatie is het totaal afgelegde kilometers door de Nederlandse bevolking op 

Nederlands grondgebied in een jaar. De schatting van de totale vervoersprestatie in OViN 

bestaat uit drie componenten: 

 De afstanden van de reguliere verplaatsingen en ritten (variabele rit=1) 

 De afstanden van de beroepsmatige verplaatsingen en ritten, uitgezonderd de ritten 

met de vrachtwagen (variabele rit=2 en 4 als variabele Brvm
11

 niet 8) 

 Een modelmatige bijschatting van de vakantiemobiliteit. 

 

De beroepsmatige verplaatsingen worden in OViN als een blok uitgevraagd. Als de respondent 

aangeeft dat hij een beroepsmatige verplaatsing heeft gemaakt, dan wordt de begintijd van het 

werk, de eindtijd van het werk en de totale afgelegde afstand gevraagd. Er wordt dan dus niet 

uitgesplitst naar enkele verplaatsingen. Dit is de reden dat de beroepsmatige verplaatsingen 

buiten de berekening van de gemiddelden per persoon per dag worden gehouden, zoals het 

aantal verplaatsingen per persoon per dag. De beroepsmatige verplaatsingen (behalve die met 

de vrachtwagen) worden wel meegenomen bij het bepalen van de totale vervoersprestatie in 

een jaar. 

Gedurende de OVG en MON jaren is de bijschatting voor de vakantiemobiliteit door middel van 

een aantal aannames berekend (zie ook tabel B.1). Om de vakantiemobiliteit van de 

autobestuurder te bepalen is ooit gebruik gemaakt van het PersonenAutoPanel (PAP). Op basis 

van dit onderzoek is vastgesteld hoeveel kilometers per dag gemiddeld gereden wordt ten 

behoeve van binnenlandse vakantiemobiliteit. Voor de trein werd aangenomen dat 5% van de 

bevolking 300 km aflegt per trein ten behoeve van binnenlandse vakantie. Voor de 

bus/tram/metro werd uitgegaan van evenveel kilometers tijdens de binnenlandse vakanties als 

daarbuiten. Voor de bromfiets werd geen bijschatting gemaakt. Voor de fiets is aangenomen 

dat deze tijdens binnenlandse vakanties voor de helft minder gebruikt werd dan daarbuiten. 

Lopen doen mensen gemiddeld 8 km per dag tijdens hun binnenlandse vakantie. Voor de 

categorie ‘overig’ werd ook geen bijschatting gemaakt. Het aantal binnenlandse vakantiedagen 

is uit het CVO af te leiden.  

De verdeling van de vakantiemobiliteit over de provincies en landsdelen is naar rato van het 

aantal inwoners. 

  

Tabel B.1.  Berekening bijschatting binnenlandse vakantiemobiliteit in OVG/MON/OViN 

Vervoerwijze Berekening aantal km voor binnenlandse vakantiemobiliteit 

Auto (bestuurder) PAP autobestuurder  

Auto (passagier) PAP autobestuurder * 2 (bezettingsgraad) 

                                                                 
11 Brvm is de naam van de variabele in het OViN bestand met als omschrijving: ritvervoermiddel van een beroepsmatige 

verplaatsing. 
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Trein 300 km door 5% van de bevolking 

Bus/tram/metro afstand pppd * bevolking * aantal binnenlandse vakantiedagen (uit CVO) 

 

Bromfiets geen bijschatting 

Fiets 0,5 * afstand pppd * bevolking * aantal binnenlandse vakantiedagen (uit 

CVO) 

Lopen 8 km * bevolking * aantal binnenlandse vakantiedagen (uit CVO) 

Overig geen bijschatting 

 

Voor OViN is gebruik gemaakt van dezelfde aannames, alleen voor het PAP cijfer voor de 

autobestuurder (en daarmee ook de autopassagier) is een wijziging aangebracht. Voorheen 

werd uitgegaan van een stijgend aantal kilometers per auto voor binnenlandse 

vakantiemobiliteit. Zie de stijgende trendlijn in tabel B.2. 

 

Tabel B.2. Bijschatting binnenlandse vakantiemobiliteit van de autobestuurder gedurende 

OVG en MON
12

 

 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 

Trendlijn in 

miljard km  

3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 

X= 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

Na vergelijken van de stijgende trend met de CVO cijfers bleek dit niet houdbaar. Het aantal 

binnenlandse vakanties schommelt gedurende de jaren en laten dus geen stijgende lijn zien. 

Om de stijging in aantal autokilometers toegewezen aan binnenlandse vakanties te stoppen, 

gebruiken we het jaar 2009 als basisjaar. In 2009 is de schatting van de autokilometers voor 

binnenlandse vakanties 3,7 miljard km.  Op basis van CVO bepalen we een correctiefactor voor 

de 3,7 miljard km in de jaren vanaf 2010.  Deze correctiefactor  is  het aantal binnenlandse 

vakanties in het betreffende jaar gedeeld door het aantal binnenlandse vakanties in 2009. Dit 

heeft geleid tot correctiefactoren van 0,975 in 2010,  0,950 in 2011, 0,924 in 2012 en 0,956 in 

2013 .  

De binnenlandse vakantiekilometers van de autobestuurder worden in OViN dus ingeschat als 

de bovenstaande correctiefactor maal 3,7 miljard kilometers. Voor autopassagiers is de 

inschatting het dubbele van de autobestuurder. Dit vanwege de bezettingsgraad van de auto 

                                                                 
12 Volgens Lineaire trendlijn PAP-cijfers y=0,0661x +2,0314 met y in miljard kilometers en x het aantal jaren na 1985. 
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die op vakantie hoger is dan normaal. Ook de vakantiebijschatting van de trein krijgt de 

correctiefactor opgelegd. 

Voor OViN 2014 hebben we gekozen om de gegevens uit CVO 2013 te gebruiken. Dit omdat het 

CBS de plausibiliteit van CVO 2014 nog niet had vastgesteld. De correctiefactor voor OViN 2014 

is net als in OViN 2013 gelijk aan 0,956. Het aantal binnenlandse vakantiedagen (lange 

vakanties) per Nederlander bedraagt  gemiddeld 5,1986 dagen. 

De afstand per persoon per dag voor de bus/tram/metro en de fiets zijn in OViN 2014 

respectievelijk 0,8896 en 2,788 . 

In onderstaande tabel  is te zien hoe de totale vervoersprestatie in 2013 is uitgesplitst naar type 

verplaatsingen. Er is ook een tabel en grafiek opgenomen van de totale vervoersprestatie 

uitgesplitst naar type verplaatsingen en (rit)vervoerwijze. 

 

Tabel B.3. Reizigerskilometers (in miljard km) in 2014 uitgesplitst naar type ritten 

 

Miljard km 

 

Aandeel in % 

 

Reguliere ritten 177,28 88% 

Beroepsmatige ritten 11,99 6% 

Vakantiebijschatting 11,74 6% 

Totale reizigerskilometers 201,00 100% 

 

 

Tabel B.4. Reizigerskilometer (in miljard km) in 2014 naar type ritten en (rit)vervoerwijze 

 

Auto  
(bestuurder) 

Auto 
 (passagier) 

Trein 
 

Bus/ 
tram/ 
metro 

Brom/ 
snorfiets 

Fiets Lopen Overig 

Reguliere ritten 89,825 38,621 15,877 5,131 1,218 16,086 4,986 5,535 

Beroepsmatige ritten 5,911 0,000 0,063 0,230 0,003 0,108 0,017 5,655 

Vakantiebijschatting 3,537 7,074 0,238 0,077 0,000 0,120 0,689 0,000 

Totale reizigerskm 99,273 45,696 16,178 5,437 1,220 16,314 5,692 11,190 

 

 

Uit tabel B.4 blijkt dat grofweg de helft van de beroepsmatige kilometers gereden wordt met de 

personenauto en de andere helft  met overige vervoermiddelen. De beroepsmatige kilometers 

met overige vervoermiddelen zijn voor ruim 75% met de bestelwagen en een kleine 15% met 

een taxibusje. Merk op dat de beroepsmatige kilometers met de vrachtwagen (wegvervoer) niet 

in OViN gemeten worden. Zie ook onderstaande figuur.  
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Figuur 1 Totale reizigerskilometers in 2014 naar type ritten en (rit)vervoerwijze 

 
 

 

 

 

De fiets kunnen we nog verder onderverdelen naar de elektrische en de niet-elektrische fiets. 

Zie de onderstaande tabel. 

 

 
Tabel B.5. Fietskilometers (in miljoen km) in 2014 naar type ritten en elektrische/niet- 

    elektrische fiets 

 

Niet-elektrische  
fiets 

Elektrische 
fiets 

Totaal 
fiets 

 

miljoen km miljoen km miljoen km 

Reguliere ritten 14.429 1.656 16.086 

Beroepsmatige ritten 102 5 108 

vakantiebijschatting 120 0 120 

Totaal 14.652 1.662 16.314 

 
  

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Auto (bestuurder)

Auto (passagier)
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Bijlage C Variabelen in weegmodel 

 

In deze bijlage zijn de variabelen weergegeven die in de weging zijn gebruikt. De verdeling van 

de weegvariabele in de OViN respons (ongewogen) wordt vergeleken met de (deels geschatte) 

verdeling in de populatie (gewogen). Voor de variabelen uit het Gemeentelijk Basis Register 

(GBA) zijn de populatietotalen bekend en is de gewogen verdeling in OViN gelijk aan de 

verdeling in de populatie. Voor de RDW variabelen zoals autobezit en brandstof klasse zijn de 

populatietotalen geschat op basis van het bruto steekproefbestand en een weging met 

variabelen uit het Gemeentelijk Basis Register. Dit geldt ook voor de variabelen over inkomen 

en sociaaleconomische categorie. Het bruto steekproefbestand heeft geen last van de non-

respons en is gebaseerd op een groot aantal personen. De weging kan daarom verbeterd  

worden met deze weegvariabelen. 

 

Vergelijking van de ongewogen en gewogen verdeling van de respondenten in het OViN geeft 

een indicatie van de invloed van de non-respons op de representativiteit van de respons. Als het 

ongewogen aandeel hoger is dan het gewogen aandeel, dan is de categorie van de 

weegvariabele in de respons oververtegenwoordigd. Ais het ongewogen aandeel lager is, dan is 

er sprake van ondervertegenwoordiging in de respons. De weging trekt deze scheefheid recht 

voor de variabelen in de weging. 

 

Gemeente Amsterdam stelde de volgende vraag over de oververtegenwoordiging van  

autochtonen in de respons. Kan hiervoor wel goed gecorrigeerd worden met het weegmodel? 

Het antwoord luidt als volgt. De weging zorgt er voor dat de herkomstverhoudingen dezelfde 

zijn als in de populatie. Of dit altijd goed uitwerkt in de schattingen is moeilijk te zeggen. De 

veronderstelling die je impliciet maakt is dat de responderende allochtonen/autochtonen 

representatief zijn voor alle allochtonen/autochtonen. Manieren om de 

ondervertegenwoordiging van allochtonen tegen te gaan zijn oversampling (steekproef-

aantallen voor allochtonen verhogen) of  het aanpassen van de benaderingsstrategie door 

bijvoorbeeld vertalingen van de vragenlijst. 

 

Hoe meer selectiviteit des te groter de variatie in de weegfactoren. Deze variatie kan  de 

varianties van je schattingen groter maken. Maar de verkleining van de vertekening van de 

schattingen is vaak belangrijker : de schatting van de doelvariabele (bijv. 

reizigerskilometers)  wordt gemiddeld nauwkeuriger door de weging. Bovendien, als de 

weegvariabelen sterk gerelateerd zijn aan de doelvariabele dan kan de variantie ook zelfs 

kleiner worden. In het slechtste geval, als de weegvariabelen (bijv. herkomst) helemaal niet 

samenhangen met de doelvariabele zal de variantie toenemen met een factor die het design-

effect van de gewichten wordt genoemd. Deze is in OViN 1,14 voor het gehele weegmodel 

inclusief de variabele herkomst. Dit betekent dat de standaardfouten maximaal √1,14 = 1,063 

(6,3%) groter worden door de spreiding in de gewichten. Dit is heel beperkt. 

 

Vet gemarkeerde verschillen (in procentpunten) duiden variabelencategorieën aan die duidelijk 

onder-of oververtegenwoordigd zijn in de respons. 
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   Aantal 

ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal 
GEWOGEN 

(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt   

   Rapportagemaand 
   

     

 
Januari 9,1 8,5 0,6 

 
Februari 7,1 7,7 -0,6 

 
Maart 8,2 8,5 -0,3 

 
April 7,6 8,2 -0,6 

 
Mei 8,0 8,5 -0,5 

 
Juni 7,6 8,2 -0,6 

 
Juli 8,0 8,5 -0,5 

 
Augustus 7,8 8,5 -0,7 

 
September 8,3 8,2 0,1 

 
Oktober 8,8 8,5 0,3 

 
November 9,0 8,2 0,8 

 
December 10,8 8,5 2,3 

 
Totaal 100,0 100,0 
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 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt Rapportage 

weekdag 

  

 
Zondag 10,5 14,2 -3,7 

 
Maandag 15,8 14,2 1,6 

 
Dinsdag 15,6 14,2 1,4 

 
Woensdag 16,1 14,5 1,6 

 
Donderdag 15,6 14,2 1,4 

 
Vrijdag 15,8 14,2 1,6 

 
Zaterdag 10,6 14,2 -3,6 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

  

 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt 

  Provincie 
 

 
Groningen 6,5 3,4 3,1 

 
Friesland 6,7 3,8 2,9 

 
Drenthe 6,5 2,9 3,6 

 
Overijssel 6,3 6,8 -0,5 

 
Flevoland 6,3 2,4 3,9 

 
Gelderland 9,3 12,0 -2,7 

 
Utrecht 6,3 7,5 -1,2 

 

Noord-
Holland 12,3 16,3 -4,0 

 
Zuid-Holland 15,7 21,3 -5,6 

 
Zeeland 6,4 2,3 4,1 

 

Noord-
Brabant 11,1 14,7 -3,6 

 
Limburg 6,4 6,6 -0,2 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

  

 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Geslacht 
 

  

 
man 48,4 49,6 -1,2 

 
vrouw 51,6 50,4 1,2 

 
Totaal 100,0 100,0 
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 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Herkomst in 3 klassen 

  

 

autochtoon, onbekenden 
en missing 84,5 78,8 5,7 

 
westerse allochtoon 8,0 9,4 -1,4 

 
niet westerse allochtoon 7,5 11,8 -4,3 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

  

 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Leeftijd in 10 klassen 

  

 
 0- 5 jaar 6,7 6,0 0,7 

 
 6- 11 jaar 8,2 6,9 1,3 

 
12- 17 jaar 8,0 7,3 0,7 

 
18- 24 jaar 6,9 8,7 -1,8 

 
25- 29 jaar 4,2 6,2 -2,0 

 
30- 39 jaar 10,2 12,0 -1,8 

 
40- 49 jaar 14,2 15,0 -0,8 

 
50- 64 jaar 22,3 20,7 1,6 

 
65- 74 jaar 12,0 10,2 1,8 

 
75-125 jaar 7,4 7,0 0,4 

 
Totaal 100,0 100,0 
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 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Leeftijd in 20 klassen 

  

 
 0- 5 jaar 6,7 6,0 0,7 

 
 6- 7 jaar 2,6 2,2 0,4 

 
 8- 11 jaar 5,6 4,7 0,9 

 
12- 13 jaar 2,8 2,5 0,3 

 
14- 15 jaar 2,7 2,5 0,2 

 
16- 17 jaar 2,5 2,4 0,1 

 
18- 19 jaar 2,3 2,4 -0,1 

 
20- 24 jaar 4,7 6,3 -1,6 

 
25- 29 jaar 4,2 6,2 -2,0 

 
30- 34 jaar 5,0 6,0 -1,0 

 
35- 39 jaar 5,2 6,0 -0,8 

 
40- 44 jaar 6,7 7,2 -0,5 

 
45- 49 jaar 7,5 7,7 -0,2 

 
50- 54 jaar 7,4 7,6 -0,2 

 
55- 59 jaar 7,6 6,9 0,7 

 
60- 64 jaar 7,3 6,3 1,0 

 
65- 69 jaar 7,2 6,0 1,2 

 
70- 74 jaar 4,8 4,2 0,6 

 
75- 79 jaar 3,6 3,2 0,4 

 
80-125 jaar 3,8 3,8 0,0 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

  

 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt  Huishoudgrootte in 6 

klassen 

  

 
1 persoon 14,8 16,8 -2,0 

 
2 personen 30,9 30,1 0,8 

 
3 personen 16,1 16,7 -0,6 

 
4 personen 24,8 23,4 1,4 

 
5 personen 9,7 9,3 0,4 

 

6 of meer 
personen 3,6 3,7 -0,1 

 
Totaal 100,0 100,0 

  
  



 

41 
 

   Aantal 
ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal 
GEWOGEN 
(populatie) 
in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Bezit auto persoon 

  

 
nee 58,2 59,7 -1,5 

 
ja 41,8 40,3 1,5 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

   Aantal 
ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal 
GEWOGEN 
(populatie) 
in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Bezit bromfiets persoon (voor elke zelfde persoon gevuld 
met zelfde waarde) 

  

 
nee 95,7 94,7 1,0 

 
ja 4,3 5,3 -1,0 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

   Aantal 
ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal 
GEWOGEN 
(populatie) 
in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Bezit auto huishouden gecorrigeerd met leaseautos (voor 
elke zelfde huishouden gevuld met zelfde waarde) 

  

 
nee 14,2 18,7 -4,5 

 
ja 85,8 81,3 4,5 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

  

 Aantal 
ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal 
GEWOGEN 
(populatie) 
in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Totaal aantal autos in bezit van huishouden gecorrigeerd 
met leaseautos (voor elke zelfde huishouden gevuld met 
zelfde waarde) 

  

 
Geen auto 14,2 18,7 -4,5 

 
1 auto 50,2 48,3 1,9 

 
2 auto's 28,6 26,1 2,5 

 
3 of meer auto's 7,0 6,9 0,1 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

   Aantal 
ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal 
GEWOGEN 
(populatie) 
in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Stedelijkheidsgraad 

  

 
zeer sterk stedelijk 14,9 20,6 -5,7 

 
sterk stedelijk 24,7 27,2 -2,5 

 
matig stedelijk 20,1 20,4 -0,3 

 
weinig stedelijk 24,8 21,5 3,3 

 
niet stedelijk 15,5 10,2 5,3 

 
Totaal 100,0 100,0 0,0 
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 Aantal 
ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt  Bezit bestelauto (voor elke zelfde persoon 

gevuld met zelfde waarde) 

  

 
nee 98,2 97,9 0,3 

 
ja 1,8 2,1 -0,3 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

      Bezit motorfiets persoon (voor elke zelfde persoon gevuld met zelfde waarde) 

     

 
nee 96,8 96,9 -0,1 

 
ja 3,2 3,1 0,1 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

  

 Aantal 
ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt Bezit bromfiets huishouden (voor elke zelfde 

huishouden gevuld met zelfde waarde) 

  

 
nee 88,5 86,9 1,6 

 
ja 11,5 13,1 -1,6 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

     Bezit bestelauto huishouden (voor elke zelfde huishouden gevuld met zelfde waarde) 

  
 

  

 
nee 94,1 94,1 0,0 

 
ja 5,9 5,9 0,0 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

  

 Aantal 
ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt  Bezit motorfiets huishouden (voor elke zelfde 

huishouden gevuld met zelfde waarde) 

  

 
nee 91,5 92,3 -0,8 

 
ja 8,5 7,7 0,8 

 
Totaal 100,0 100,0 
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 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Sociaaleconomische categorie 

  

 
Werknemer 37,9 38,7 -0,8 

 
Zelfstandige 7,0 7,4 -0,4 

 
Overig actief 0,7 ,7 0,0 

 
Uitkering 5,5 7,1 -1,6 

 
Overig niet-actief 49,0 46,1 2,9 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

  

 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Inkomen in 13 klassen 

  

 
€1-2999 1,4 2,4 -1,0 

 
€3000-9999 1,5 2,2 -0,7 

 
€10000-14999 3,1 4,1 -1,0 

 
€15000-19999 6,9 8,0 -1,1 

 
€20000-29999 20,6 21,4 -0,8 

 
€30000-39999 21,0 20,1 0,9 

 
€40000-49999 18,3 16,6 1,7 

 
€50000-59999 11,6 10,6 1,0 

 
€60000-69999 6,8 6,1 0,7 

 
€70000-79999 3,5 3,3 0,2 

 
€80000-89999 1,9 1,9 0,0 

 
€90000-99999 1,1 1,0 0,1 

 
€100000 en hoger 2,4 2,4 0,0 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

  

 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt  bouwjaar klasse (hoofdauto 

persoon) 

  

 
Bouwjaren 1900-2002 13,2 14,1 -0,9 

 
Bouwjaren 2003-2005 7,9 7,4 0,5 

 
Bouwjaren 2006-2008 8,1 7,3 0,8 

 
Bouwjaren 2009-2011 7,1 6,2 0,9 

 
Bouwjaar 2012 1,9 1,7 0,2 

 
Bouwjaar 2013 of later 1,4 1,2 0,2 

 
Geen auto of onbekend 60,5 62,1 -1,6 

 
Totaal 100,0 100,0 0,0 

 
  



 

44 
 

 

  

 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt 

 bouwjaar klasse (hoofdauto huishouden) 

  

 
Bouwjaren 1900-2002 24,5 25,4 -0,9 

 
Bouwjaren 2003-2005 17,9 16,6 1,3 

 
Bouwjaren 2006-2008 18,6 16,7 1,9 

 
Bouwjaren 2009-2011 15,3 13,5 1,8 

 
Bouwjaar 2012 4,3 3,8 0,5 

 
Bouwjaar 2013 of later 3,0 2,7 0,3 

 
Geen auto of onbekend 16,4 21,1 -4,7 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

  

 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt 

 Brandstof klasse (hoofdauto persoon) 

  

 
Diesel 5,9 5,2 0,7 

 
Benzine 32,3 31,4 0,9 

 

Overig (LPG,Electriciteit, Hybride, 
Waterstof, Cryogeen, CNG, Alcohol) 1,3 1,3 0,0 

 
Geen auto of onbekend 60,5 62,1 -1,6 

 
Totaal 100,0 100,0 

 

     

     

  

 Aantal ONGEWOGEN 
(respons) in % 

Aantal GEWOGEN 
(populatie) in % 

Verschil in 
procentpunt 

Brandstof klasse (hoofdauto huishouden) 

  

 
Diesel 16,8 14,6 2,2 

 
Benzine 63,2 60,9 2,3 

 

Overig (LPG,Electriciteit, Hybride, 
Waterstof, Cryogeen, CNG, Alcohol) 3,6 3,3 0,3 

 
Geen auto of onbekend 16,4 21,1 -4,7 

 
Totaal 100,0 100,0 
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Bijlage D Imputaties 

 

In de onderstaande tabellen D.1 – D.5 zijn alle verplaatsingen geselecteerd behalve de 

beroepsmatige verplaatsingen. Dit zijn reguliere verplaatsingen (variabele verpl=1), 

buitenlandse verplaatsingen (variabele verpl=3) en vakantie verplaatsingen (variabele verpl=5). 

In totaal zijn dat 116.351 verplaatsingen. 

 

 In tabel D.1 is weergeven hoe vaak een afstand geïmputeerd is omdat deze ontbrak of omdat 

deze berekend is bij de imputatie van de laatste naar-huis verplaatsing. In tabel D.2 staan het 

aantal laatste naar-huis verplaatsingen vermeld die geïmputeerd zijn. Ook is aangegeven of de 

door de respondent opgegeven laatste verplaatsing gewijzigd is wat betreft afstand: als de 

responsafstand te groot of te klein was, is een berekende afstand opgenomen (categorie: 

wijzigingen ivm imputatie terugverplaatsing). Tabel D.3 is een kruistabel die de relatie toont 

tussen de imputatie van de verplaatsingsafstand en de imputatie van de laatste naar-huis 

verplaatsing. 

 

 

Tabel D.1. Verplaatsingen (niet beroepsmatig) met geïmputeerde afstand 

Imputatie verplaatsingsafstand (ImpafstV) 
 

  

Aantal Percentage 

 
Nee 103.025 89% 

 
Ja, responsafstand ontbrak 8.240 7% 

 
Afstand bepaald bij imputatie terugverplaatsing 5.086 4% 

 
Totaal 116.351 100% 

 

Tabel D.2.  Geïmputeerde laatste naar-huis verplaatsingen 

Imputatie terugverplaatsing (Impterug) 
 

  

Aantal Percentage 

 
Nee 111.265 96% 

 
Ja 3.792 3% 

 
Wijzigingen ivm imputatie terugverplaatsing 1.294 1% 

 
Totaal 116.351 100% 

 

 

Tabel D.3. Relatie imputatie terugverplaatsing en imputatie afstand 

 
Imputatie terugverplaatsing 

 

 

Nee Ja Wijzigingen ivm 
imputatie 
terugverplaatsing 

Totaal 

Imputatie verplaatsingsafstand 

 Nee 103.025 0 0 103.025 

Ja, responsafstand ontbrak 8.240 0 0 8.240 

Afstand bepaald bij imputatie terugverplaatsing 0 3.792 1.294 5.086 

Totaal 111.265 3.792 1.294 116.351 
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Tabel D.4. Imputatie postcode vertrekpunt 

Imputatie postcode vertrekpunt 
 

  

Aantal Percentage 

 
Nee 112.204 96,4 

 
Ja 4.147 3,6 

 
Totaal 116.351 100,0 

 

 
 

Tabel D.5.  Imputatie postcode aankomstpunt 

Imputatie postcode aankomstpunt 

  

Aantal Percentage 

 
Nee 112.149 96,4 

 
Ja 4.202 3,6 

 
Totaal 116.351 100,0 

 

 

 

Tabel D.6. Correctie verplaatsingen naar ritten 

Correctie verplaatsingen naar ritten: verpl=1 

  
Aantal Percentage 

 

Nee 115.158 99,8 

 

Ja 211 0,2 

 

Totaal 115.369 100,0 

Correctie verplaatsingen naar ritten: rit=1 

  
Aantal Percentage 

 

Nee 125.865 99,6 

 

Ja 450 0,4 

 

Totaal 126.315 100,0 

 

 

In tabel D.6 is de correctie verplaatsingen naar ritten weergegeven. Er zijn 450 voormalige 

verplaatsingen omgezet in 450 ritten, behorend bij 211 nieuwe, samengestelde verplaatsingen. 

Dit zijn gemiddeld 2,13 voormalige verplaatsingen per nieuwe, samengestelde verplaatsing. Een 

voorbeeld van een samengestelde verplaatsing is een respondent  die de volgende, elkaar 

opeenvolgende verplaatsingen opgeeft: 10 minuten fietsen naar het werk, 25 minuten met de 

trein naar het werk en 10 minuten lopen naar het werk. Deze drie verplaatsingen zijn omgezet 

in drie ritten  behorend bij één nieuwe verplaatsing naar het werk.  
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Colofon

Verklaring van tekens

 . Gegevens ontbreken
 * Voorlopig cijfer
 ** Nader voorlopig cijfer
 x Geheim
 – Nihil
 – (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 
 0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
 Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
 2014–2015 2014 tot en met 2015
 2014/2015 Het gemiddelde over de jaren 2014 tot en met 2015
 2014/’15 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2014 en eindigend in 2015
 2012/’13–2014/’15 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2012/’13 tot en met 2014/’15
  
   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Uitgever
Centraal Bureau voor de Statistiek
Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag
www.cbs.nl

Prepress
Studio BCO, Den Haag

Ontwerp
Edenspiekermann

Inlichtingen
Tel. 088 570 70 70, fax 070 337 59 94 
Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire, 2015.
Verveelvoudigen is toegestaan, mits CBS als bron wordt vermeld.


	Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2014
	1. Inleiding
	2. Totale vervoersprestatie
	3. Aantal verplaatsingen per persoon per dag
	4. Afgelegde afstand per verplaatsing
	5. Fietskilometers
	6. Deelname aan verkeer en openbaar vervoer
	7. Externe bronnen
	8. Samenvatting en eindoordeel
	Referenties
	Bijlage A Steekproefmarges
	Bijlage B Uitsplitsing van vervoersprestatie
	Bijlage C Variabelen in weegmodel
	Bijlage D Imputaties




