Interpretatie van verplaatsingen
Inleiding
Het begrip “verplaatsing” is in dit onderzoek (en voor het ganse mobiliteitsbeleid) een
sleutelbegrip. Het onderzoek tracht deze feitelijke verplaatsingen te meten, dus zo goed mogelijk
te vatten, zo goed mogelijk te capteren. Dit is niet eenvoudig.
Op het eerste zicht lijkt het verplaatsingsbegrip niet zo een ingewikkeld begrip te zijn: ik verplaats
mij van A naar B: ik ga ‘s morgens werken en ik kom ‘s avonds terug thuis. Het is echter duidelijk
dat in de praktijk verplaatsingen vaak wel wat ingewikkelder zijn dan het zich verplaatsen van A
naar B en terug.
De meting wordt dan ook moeilijker naarmate de realiteit ingewikkelder is1.
“Meten” doen we via een meetinstrument. Het meetinstrument dat binnen het onderzoek
verplaatsingsgedrag gehanteerd wordt, bestaat uit twee dimensies.
Enerzijds is er een, laten we zeggen, “objectieve” dimensie: hiermee verwijzen we naar het
verplaatsingsboekje waarin alle verplaatsingsgegevens door de respondent moeten ingevuld
worden, maar ook naar het toelichtend protocol dat aangeeft hoe de verplaatsingsboekjes moeten
ingevuld worden. Wat de grote lijnen betreft, wordt de inhoud van dit protocol reeds aangegeven in
het verplaatsingsboekje zelf zodat de respondent een idee heeft hoe hij/zij het boekje moet
invullen en met bepaalde specifieke zaken moet omgaan. Het protocol werd vòòr en tijdens de
ontwikkeling van het onderzoek opgesteld en geeft nog meer in detail aan hoe bepaalde specifieke
situaties opgelost moeten worden. Dit document is dan bedoeld voor de enquêteur en voor de
persoon die na het overmaken van de gegevens deze nog eens controleert (de zgn. “data
cleaning”).
We noemen dit de “objectieve” dimensie van het meetinstrument omdat dit aspect voor iedereen
en voor de loop van het onderzoek hetzelfde is.2
Anderzijds is er dan een “subjectieve” dimensie. Hiermee verwijzen we zowel naar de
geïnterviewde als naar de interviewer: de respondenten moeten dat soms ingewikkeld
verplaatsingspatroon zo getrouw mogelijk noteren in het verplaatsingsboekje3 en de interviewer
moet op het ogenblik dat de verplaatsingsboekjes bij de respondent opgehaald worden de
ingevulde gegevens zo goed mogelijk nakijken, op consistentie controleren en eventueel
corrigeren. Beide ‘actoren’, en zeker de geïnterviewde, hebben evenwel een heel eigen specifieke
achtergrond waarmee zij naar het onderzoek en de inhoud ervan kijken en op basis waarvan zij
interpretaties geven aan de gestelde vragen en zo de uiteindelijke onderzoeksresultaten in
meerdere of mindere mate beïnvloeden. Dit heeft de onderzoeker zeker niet volledig in de hand.
Het verplaatsingsboekje zelf (d.w.z. de door de respondent in te vullen tabellensjabloon) en het
protocol trachten deze verschillende subjecten/subjectiviteiten wel te stroomlijnen en dat lukt
zeker tot op zekere hoogte, maar wellicht niet helemaal. Om te beginnen heeft de onderzoeker al
niet onder controle of de respondent de toelichting omtrent het invullen van de
verplaatsingsboekjes wel effectief leest! Hoe vaak betrappen we onszelf er niet op om, wanneer we
iets nieuws gekocht hebben, onmiddellijk over te gaan tot de installatie ervan zonder (voldoende)
de handleiding te hebben gelezen?
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Naarmate een samenleving verder ontwikkeld is, wordt zij misschien minder homogeen in haar
activiteitenpatroon waardoor wellicht ook de complexiteit van haar verplaatsingspatroon toeneemt.
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Iets anders is het feit dat de verplaatsingsboekjes in de loop der jaren wel aangepast (lees: verbeterd)
werden. Maar op een bepaald ogenblik is een bepaalde versie van het verplaatsingsboekje van toepassing en
dan is dat voor iedereen gelijk.
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Niet alleen de verplaatsing als zodanig maar ook heel wat eigenschappen ervan zoals vertrek- en
aankomstuur, afstand, gebruikt vervoermiddel enz.

Dit alles klinkt misschien nogal pessimistisch, maar bovenstaande bedenkingen hebben (uiteraard)
geenszins de bedoeling de gegevens en de resultaten van het onderzoek verplaatsingsgedrag
‘onderuit te halen’.
We stellen immers vast dat het onderzoek een hoge respons heeft (75 tot 80% van de initiële
bruto-steekproef) en dat een beperkt, gemotiveerd team van enquêteurs die goed gebriefd zijn de
enquêtes uitvoeren. Dit is geen garantie maar toch een sterke aanwijzing dat het invullen alleszins
zo gewetensvol en zo correct mogelijk gebeurt.
Maar voor elke lezer van de onderzoeksresultaten is het wel belangrijk goed in het achterhoofd te
houden hoe het onderzoek tot stand komt inz. hoe sleutelbegrippen van het onderzoek
geïnterpreteerd moeten worden. Dit geldt trouwens voor alle onderzoek. In dit verband spreekt
men soms over “onder de motorkap kijken” waarmee men dan verwijst naar het mechanisme
waarmee de onderzoeksresultaten tot stand komen en dus op basis waarvan ze geïnterpreteerd
moeten worden.
We zullen dus verder aangeven hoe in het onderzoek verplaatsingsgedrag met het begrip
“verplaatsing” wordt omgegaan.

De basis
De basis is de volgende: wanneer men de woning (of welke plaats dan ook) verlaat om naar een
andere plaats (bestemming) te gaan en dit met een bepaald doel om op die plaats te doen, dan
maakt men een verplaatsing. Een op zich eenvoudig principe waar onmiddellijk een aantal
beperkingen aan verbonden worden:
a.

We hebben uitsluitend verplaatsingen op de openbare weg op het oog. Dit is
logisch want beleid richt zich in eerste instantie op de “res publica”, verkeerskundig
vertaald op de publieke, de openbare weg dus. Iemand die op het terrein van bijvoorbeeld
Tessenderlo Chemie van het ene naar het andere gebouw fietst, telt niet mee. Er worden
dus wel degelijk meer “verplaatsingen” gedaan dan aangegeven in het onderzoek.
Misschien dat een aantal lezers, gelet op dit voorbeeld, hierover bedenkingen hebben,
maar dit principe laten varen, betekent ook dat het zich naar het tuinhok begeven
achteraan in de tuin ook een “verplaatsing” zou zijn. Dit laatste voorbeeld lijkt al minder
vanzelfsprekend om op te nemen in dit soort onderzoek.

b.

Verplaatsingen die kleiner zijn dan 100 meter moeten niet genoteerd worden. Het
is duidelijk dat ook hier bedenkingen over geformuleerd kunnen worden: het blijven
immers verplaatsingen. Toch hebben we deze methodiek in alle onderzoeken
aangehouden: hoe men het ook draait of keert, het blijven erg beperkte afstanden op de
openbare weg en de opname ervan zou niet alleen de notitie impliceren van het “even om
de hoek gaan om een brood te gaan halen” maar ook bijvoorbeeld even de straat opgaan
om de parkeerschijf te verzetten of bij de buren 2 huizen verder even aan te bellen. De
beleidsrelevantie hiervan is hoe dan ook beperkt. Bovendien zou het de “werklast” voor de
respondent verder verzwaren met negatieve gevolgen voor de respons en de kwaliteit van
het onderzoek. Wellicht zullen vele respondenten intuïtief deze hele korte verplaatsingen
vaak vergeten of niet noteren omdat ze het niet zo relevant vinden. Als men hiermee
rekening houdt en men zou de 100-meter regel niet toepassen, dan zou het lijken alsof
deze verplaatsingen opgenomen zijn, terwijl dit wellicht heel vaak niet het geval is. In het
buitenland gaat men met deze problematiek op verschillende manieren mee om: soms
wordt dezelfde regel toegepast (of toegepast met een andere afstand) , soms wordt hij
niet toegepast.

c.

In aansluiting met deze 100-meter regel wordt ook vooropgesteld dat de zgn.
“tussenverplaatsingen” niet genoteerd moeten worden. Eigenlijk zouden we beter
spreken over “tussenritten” (zie voor het begrip “rit”: leeswijzer/begrippen op blz. 10).
Tussenritten doen zich voor bij de overstap bij het gebruik van het openbaar vervoer: van
bus naar trein of van trein A naar trein B. Meestal is die afstand vrij kort (bijvoorbeeld een

overstap van perron 3 naar perron 7) en valt deze sowieso onder de 100-meter regel maar
dat is natuurlijk niet altijd het geval. Alle tussenritten noteren maakt de werklast van de
respondent nog zwaarder en dan nog net voor dat soort verplaatsingen (namelijk met het
openbaar vervoer) die sowieso al wat moeilijker te noteren zijn. Er werd dus geopteerd om
deze niet te laten registreren. We beschouwen in feite zulke “tussenrit” als een scharnier
tussen bijvoorbeeld het voortransport met de fiets en het hoofdtransport met de trein.

Het algemene principe is dus dat elke nieuwe bestemming ook een nieuwe verplaatsing
betekent. Dit is een methodologische constructie die niet helemaal hoeft samen te vallen met
het concept, het beeld dat respondenten van een verplaatsing hebben. Vastgesteld werd dat
respondenten (en sommige interviewers) naar het ‘ultieme’ doel van een verplaatsing keken
om de eenheid ”1 verplaatsing” te meten. Het klassieke voorbeeld is de respondent die naar
zijn werk gaat (= het ultieme doel) maar ondertussen even de apotheek binnenloopt om een
geneesmiddel te kopen. Dit zou in dit geval verkeerdelijk als 1 verplaatsing (woonwerkverplaatsing) genoteerd worden want “de respondent ging uiteindelijk toch werken !?”. Ja,
maar de respondent is wel ondertussen bij een andere bestemming geweest (de apotheker) om
er iets te doen (een geneesmiddel kopen). De ijzeren logica van een consequent toepassen van
de methodologie noodzaakt hier om 2 verplaatsingen te noteren (woon-winkel en winkel-werk)
ook al geeft dat “rare” cijfers. Iemand die vanuit Genk naar Brussel spoort om te gaan werken
en bij de apotheker in het station van Brussel-Noord passeert zal immers een woonwinkelverplaatsing (moeten) noteren van 90 km en vervolgens een winkel-werkverplaatsing
van 250 meter. Raar want de respondent ging in feite werken maar toch ook weer niet want
hij/zij heeft effectief boodschappen gedaan in een apotheek die effectief 90 km verwijderd is
van zijn of haar thuisadres. Dit heeft zo zijn gevolgen: zowel de winkelverplaatsingsafstand als
de werkverplaatsingsafstand die op basis van de gegevens van het verplaatsingsboekje
bekomen worden, worden op die wijze berekend. Het feit dat de gemiddelde woon-werkafstand
die bekomen wordt op basis van de antwoorden op de vraag in de personenvragenlijst ”Wat is
de afstand van uw werkadres?” enerzijds en het gemiddelde op basis van de genoteerde
verplaatsingen in het verplaatsingsboekje anderzijds, slechts weinig van mekaar verschillen
wijst er dan toch op dat zulke “kronkels” inderdaad de globale tendens niet zo erg
beïnvloeden.4
Het is niet aangewezen omwille van zulke “kronkels” de logica van de methodologie op te
geven omdat men dan wel weet waar men begint maar niet waar men eindigt. Alleen moet de
lezer beseffen dat dit soort gegevens eveneens in het databestand is opgenomen.
Merk verder nog op dat voor sommige verkeerskundigen/toepassingen zoals bv. voor
wegontwerp, de notitie van een nieuwe verplaatsing enkel relevant is als deze zich niet op
dezelfde weg (“en route”) als de finale bestemming bevindt. Inzake benodigde wegcapaciteit
maakt het immers niet uit of iemand tussentijds al dan niet deze stop maakt. Om inzicht te
krijgen in het verplaatsingsgedrag van mensen (en daar focussen we op in dit onderzoek) is
het uiteraard wel van belang, want als deze persoon die winkelactiviteit niet op weg naar het
werk had gemaakt, had deze wellicht op een ander moment “moeten” plaatsvinden.
Hoe dan ook, hoe vreemd deze werkwijze ook moge lijken, het echte alternatief is bijna niet
haalbaar. Dan zou men aan de respondent moeten vragen welk doel het echte doel is, en welke
andere (tussen)stops toegevoegd zijn aangezien men nu toch op weg was. Om dit te noteren
moet men een veel ingewikkeldere vragenlijst maken, veel lastiger voor de respondent om in
te vullen en veel moeilijker om nadien te hanteren en te analyseren. Bovendien ontstaan er
een aantal nieuwe problemen. Bij een ketenverplaatsing met een mix van winkelen en diensten
is vaak niet uit elkaar te houden wat nu de “echte” reden voor de keten is. Bij een verplaatsing
4
Hou er ook rekening mee dat de resultaten van de vermelde afstandsvraag in de personenvragenlijst
uitsluitend betrekking hebben op de beroepsactieven en dat de resultaten van het verplaatsingsboekje
betrekking hebben op alle werkverplaatsingen, dus niet alleen van de beroepsactieven maar ook van
bijvoorbeeld studenten die een vakantiejob doen en waarbij de in te vullen dag betrekking heeft op zo’n
vakantiewerkdag (zie leeswijzer/begrippen/motief op blz. 10).

waarbij men van het werk komt (50 km) maar 25 km extra doet om naar een meubelwinkel te
gaan is het ook niet meer duidelijk hoe dit als tussenstop te noteren. Enzovoorts.
De huidige werkwijze is gebruikt in alle OVG’s van Vlaanderen sedert 1994, is ook gebruikt in
het federale onderzoek verplaatsingsgedrag van 1998 (MOBEL) en 2011 (BELDAM) en in
andere, buitenlandse OVG’s.

De uitzondering op de basis
Er zijn een aantal uitzonderingen op dit basisprincipe in die zin dat het “doel” van de verplaatsing
niet op een bepaalde specifieke bestemming gelegen is (zoals bijvoorbeeld wel het geval is als men
in de Carrefour aan de Grote Ring van Hasselt gaat winkelen of in het gemeentehuis gaat werken
of een geboorteakte gaat opvragen enz.) maar waarbij het doel in de verplaatsingsactiviteit zelf
gelegen is.

Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij het doel “wandelen, rondrijden, joggen…” zoals omschreven in
het verplaatsingsboekje.
Dit soort verplaatsingen geeft dikwijls aanleiding tot ingewikkelde verplaatsingspatronen en het is
niet altijd gemakkelijk hoe hiermee om te gaan. In de toelichting van het verplaatsingsboekje en in
het protocol wordt wel aangegeven hoe dit te doen en hopelijk wordt dat ook zo veel mogelijk in
die zin ingevuld.
De meest eenvoudige vorm van dit soort van verplaatsingen is de “eenvoudige lus”: de respondent
verlaat de woning om te gaan joggen en begint te joggen vanaf de woning en terug (hij/zij maakt
dus in feite een lus). De respondent loopt van thuis uit “terug naar huis”. Strikt genomen is zijn
doel “naar huis gaan”. Nogal absurd. Je zou kunnen zeggen: zijn doel is “wandelen, rondrijden,
joggen …” tot op het verste punt dat hij/zij gekomen is en dat dan een tweede verplaatsing begint
“naar huis gaan”. Het is duidelijk dat dit ook redelijk ingewikkeld begint te worden voor de
respondent en dat zulke methodologische notitie van de verplaatsing te ver zou afstaan van het
psychologisch beeld dat de respondent ervan heeft. Beide hoeven/kunnen niet altijd samen te
vallen, maar de afstand moet ook zo klein mogelijk gehouden worden. Dus: dit wordt als één
verplaatsing beschouwd met als doel “wandelen, rondrijden, joggen…”.
Minstens evenveel doet zich de situatie voor waarbij de respondent de woning verlaat, met de auto
naar het bos rijdt, daar een wandeling maakt terug naar de auto en vervolgens met de auto terug
naar huis rijdt. De eerste verplaatsing is vrij eenvoudig: van thuis naar het bos met als doel
“wandelen, rondrijden, joggen…”. Bij de tweede verplaatsing (het wandelen) zou je kunnen zeggen
dat het doel “andere” is, namelijk naar mijn auto gaan (naar analogie met het vorige voorbeeld
waar de jogger terug naar huis liep). Ook dit is nogal absurd omdat de respondent al wandelend
gewoon een lus maakt. De 3 opeenvolgende verplaatsingsdoelen zijn dus: “wandelen, rondrijden,
joggen…” (met de auto), “wandelen, rondrijden, joggen…” (te voet) en “naar huis gaan” (met de
auto). De 3 verplaatsingen mogen dus ook niet samengevoegd worden (wat vroeger al eens
gebeurde).
De twee net vermelde voorbeeldjes zijn nog vrij eenvoudig, maar iedereen weet dat zulke
uitstappen vaak nog gepaard gaan met één of meerdere stops om te picknicken, een pint te
drinken enz. Het protocol voorziet hiervoor een soort richtsnoer om op een consistente en gelijke
manier hiermee om te gaan5.

Een tweede reeks voorbeelden waarbij het “doel” van de verplaatsing niet op een bepaalde
specifieke bestemming gelegen is maar in de verplaatsingsactiviteit zelf, doet zich voor bij zakelijke
5
Overigens wordt door de respondent soms ‘ontspanning, sport en cultuur’ als doel vermeld i.p.v. ‘wandelen,
rondrijden, joggen…’. Dit is geen drama omdat beide, conceptueel, deels in mekaars verlengde liggen
(recreatieve sfeer).
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busverplaatsingen van buschauffeurs. Neem een buschauffeur. Hij gaat van thuis uit naar de
stelplaats. Dit is volgens de definitie die in het onderzoek wordt gehanteerd zijn werkadres en dus
gaat hij/zij “werken” (dit is dus het doel van deze verplaatsing). Hij neemt de bus en rijdt naar zijn
eerste eindhalte: dit is zeer zeker een zakelijke verplaatsing. Hij/zij neemt daar de reglementair
voorziene rustpauze en rijdt vervolgens bijvoorbeeld terug naar de stelplaats. Strikt genomen is
dat zijn “werkadres” en zou je kunnen zeggen dat de respondent zijn doel “werken” is. Maar ook
deze benadering lijkt absurd want de respondent gaat daar niet echt werken, het is in feite niet
meer dan het eindpunt van de zakelijke verplaatsing en (indien zijn/haar shift er nog niet op zit)
het vertrekpunt voor een nieuwe zakelijke verplaatsing. Dus de tweede verplaatsing wordt ook
beschouwd als een zakelijke verplaatsing. Ook voor dit soort zaken worden in het protocol
aanwijzingen gegeven teneinde consistente gegevens te verkrijgen.

Ook hierover kan gediscussieerd worden met voor en tegen. Belangrijk is evenwel dat achter een
gehanteerde zienswijze toch een stuk logica zit en dat die dan in de praktijk zo consistent mogelijk
toegepast wordt.

Verplaatsingen bundelen
In een aantal gevallen volgen gelijkaardige of dezelfde bestemmingen elkaar vrij snel op.
Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij het winkelen. We hebben het dan over het winkelen in de
“ludieke, ontspanningssfeer” (“shoppen”).
Typisch is wanneer men met de wagen of gelijk welk ander vervoermiddel naar het centrum van de
stad gaat om daar een paar schoenen te gaan kopen. Tenzij men precies weet wat men wil en waar
het te vinden, zal men wellicht verschillende schoenwinkels binnen en buiten lopen alvorens het
paar schoenen effectief te kopen. Deze verschillende schoenwinkels zijn in feite telkens opnieuw
verschillende bestemmingen die nieuwe verplaatsingen zijn. In dit geval worden deze
verplaatsingen niettemin gebundeld in één winkelverplaatsing6. Uitgebreid shoppen geeft immers
aanleiding tot heel wat verplaatsingen waardoor het invullen van de verplaatsingsboekjes erg
complex wordt. Vele van deze “intra-winkelverplaatsingen” zijn bovendien ook korter dan 100
meter en in die zin niet te noteren. De bundeling ervan is dus zeker verantwoord. We hebben dan
in dit voorbeeld 3 verplaatsingen: een verplaatsing met bijvoorbeeld de auto naar het
stadscentrum met als doel te winkelen. Een tweede verplaatsing te voet met als doel “winkelen” en
een derde verplaatsing met de auto terug naar huis. We vermoeden dat de tweede verplaatsing
vaak vergeten wordt, hetgeen dan via cleaning gecorrigeerd werd indien met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid gesteld kon worden dat deze winkelverplaatsing effectief had
plaatsgevonden. Sinds OVG4.2 wordt deze 2de verplaatsing wel consistenter ingevuld.
Desalniettemin ligt het aantal winkelverplaatsingen wellicht (beperkt) hoger dan de cijfers
aangeven. Tijdens dit winkelen gaat men ook vaak nog eens koffie drinken of dergelijke. Dit maakt
het noteren van dit soort activiteiten/verplaatsingen nog wat ingewikkelder. Net zoals bij het doel
“wandelen, rondrijden, joggen…” voorziet het protocol ook hiervoor een soort richtsnoer om op een
consistente en gelijke manier hiermee om te gaan.
Hetzelfde principe wordt trouwens ook toegepast bij een aantal zakelijke verplaatsingen
(bijvoorbeeld: het is nogal absurd de postbode voor elke woning een nieuwe “bestemming” te laten
invullen (trouwens deze “intra-zakelijke verplaatsingen” vallen ook onder de 100-meter regel)), of
andere deur-aan-deur verplaatsingen (bijvoorbeeld wafelverkoop door de scouts).

6
Er is evenwel niet aangegeven vanaf hoeveel achtereenvolgende verplaatsingen gebundeld moet/kan worden.
We gaan er intuïtief van uit (maar hebben daar geen gegevens over) dat respondenten vanaf 3 à 4
verplaatsingen beginnen te bundelen.

Besluit
Uit hetgeen hierboven beschreven werd, blijkt duidelijk dat het concreet in de praktijk onderzoeken
van het verplaatsingsbegrip niet altijd even gemakkelijk is en dat er, ondanks het protocol en zelfs
het min of meer goed toepassen van dit protocol de realiteit toch nooit echt voor 100% “gevat” zal
worden. Hier moeten we ons van bewust zijn. Maar de grote lijnen, en zelfs meer dan enkel de
grote lijnen, kloppen wel degelijk met de realiteit. Het OVG is zeker en vast geen science fiction.

