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Voorwoord

Vrije tijd is de belangrijkste reden van mobiliteit: aan grofweg tweevijfde van alle 
verreden kilometers en tweevijfde van alle gemaakte verplaatsingen ligt een sociaal-
recreatief motief ten grondslag. Toch is er zowel in onderzoek als in beleid nauwe-
lijks aandacht voor de mobiliteit in de vrije tijd.

Doel van deze verkennende studie is om meer inzicht te verschaffen in context, ken-
merken en dynamiek van de vrijetijdsmobiliteit. Met de context wordt gedoeld op de 
maatschappelijke condities en individuele hulpbronnen die van invloed zijn op vrije-
tijdsbesteding: de hoeveelheid tijd en geld waarover mensen beschikken, alsmede 
de vervoersmogelijkheden en bestemmingen die voorhanden zijn. De kenmerken 
hebben betrekking op de omvang, samenstelling en reikwijdte van de vrijetijds-
mobiliteit: de aantallen verplaatsingen en afgelegde afstanden, het gebruik van de 
diverse vervoermiddelen, alsmede het wie, wanneer en waarheen van de mobiliteit 
van de vrije tijd. De dynamiek ten slotte verwijst naar de ontwikkelingen die zich in 
het verleden hebben voorgedaan in de kenmerken van de vrijetijdsmobiliteit, en de te 
verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Rijkswaterstaat Adviesdienst 
Verkeer en Vervoer (rws-avv). Speciale dank gaat uit naar drs. Anne Boumans en 
drs. Peter Jorritsma van de rws-avv voor hun steun en vertrouwen, alsmede de dis-
cussies die met hen en anderen zijn gevoerd over de toekomst van de vrijetijdsmo-
biliteit. Ook mr. Annemarie Erdelman van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
is dank verschuldigd, niet in de laatste plaats voor haar steun voor het onderwerp 
binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 Vrije tijd en mobiliteit

Vijftig jaar geleden werd Nederland voor het eerst geconfronteerd met het fenomeen 
fi le. Niet tijdens een doordeweekse ochtend- of avondspits, die er toen nog nauwe-
lijks waren, maar op een zondagmiddag: eerste pinksterdag 1955. Door het mooie 
weer waren die dag veel Nederlanders in hun pas verworven auto eropuit getrokken 
om de Veluwe te bezoeken, terwijl Duitsers en masse naar de zee en de bollenvelden 
kwamen. Ter hoogte van knooppunt Oudenrijn – waar rijksweg 2 en rijksweg 12 
elkaar kruisen (in die tijd niet meer dan een simpele rotonde) – ging het drastisch 
fout: voor het eerst in de geschiedenis stond het verkeer er in alle richtingen muur-
vast (Van der Lans en Vuijsje 1998).

Anno 2005 telt Nederland 7 miljoen personenauto’s, het twintigvoudige van het 
aantal in 1955. Het gemiddelde aantal kilometers dat Nederlanders op jaarbasis afl eg-
gen is in dezelfde periode gestegen van nog geen 2000 naar ruim 12.000 per jaar. Met 
bijna twee vijfde van de verplaatsingen en ruim twee vijfde van de verreden kilometers 
zijn sociale en recreatieve activiteiten de belangrijkste reden van mobiliteit. Ter verge-
lijking: het verkeer van en naar het werk neemt met ruim een kwart van de kilometers 
een veel bescheidener plaats in. Opstoppingen en lange fi les als gevolg van vrijetijds-
verkeer zijn steeds gewoner: de rijen auto’s op de wegen naar het strand zijn op mooie 
zomerdagen epidemisch, evenals de bezoekersstromen naar koopzondagen in de 
grote steden of de fi les op de toegangswegen tot de pretparken en evenementen.

Toch is er in onderzoek en beleid nauwelijks aandacht voor het vrijetijdsverkeer.
In het vrijetijdsonderzoek is men vooral bezig met de activiteiten die worden verricht 
op de plaatsen van bestemming, terwijl het mobiliteitsonderzoek en -beleid hoofd-
zakelijk gericht is op het woon-werkverkeer.

1.1 Verkenning vrijetijdsmobiliteit: context, kenmerken en dynamiek

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft zich ten doel gesteld om de ontwik-
kelingen in de vrijetijdsmobiliteit in een meerjarenonderzoek nader te verkennen. 
Dit rapport is het eerste in een reeks van publicaties over dit onderwerp en omvat een 
beschrijving en verkenning van een drietal aspecten van vrijetijdsmobiliteit: context, 
kenmerken en dynamiek.

Met de context wordt gedoeld op de maatschappelijke condities en individu-
ele hulpbronnen die van invloed zijn op de vrijetijdsbesteding en die fungeren als 
randvoorwaarden voor uithuizigheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de hoeveelheid 
tijd en geld waarover mensen beschikken, maar ook om de vervoersmogelijkhe-
den en bestemmingen die voorhanden zijn. De kenmerken hebben betrekking op 
de omvang, samenstelling en reikwijdte van de vrijetijdsmobiliteit: de aantallen 
verplaatsingen en afgelegde afstanden, het gebruik van de diverse vervoermiddelen, 
alsmede het wie, waarheen en wanneer van de mobiliteit in de vrije tijd. De dyna-
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miek, ten slotte, verwijst naar de ontwikkelingen die zich in het verleden hebben 
voorgedaan in de kenmerken van de vrijetijdsmobiliteit, en de te verwachten ontwik-
kelingen voor de nabije toekomst (zie ook kader 1.1).

In dit rapport is de nadruk gelegd op het inventariseren en beschrijven van con-
text, kenmerken en dynamiek van de vrijetijdsmobiliteit. In vervolgstudies zal meer 
aandacht worden besteed aan de verklaringen voor en determinanten van verande-
ringen en verschillen in vrijetijdsmobiliteit.

Kader 1.1 Drie aspecten van de vrijetijdsmobiliteit

1 Context: hulpbronnen voor vrije tijd en uithuizigheid

Welke maatschappelijke condities en individuele hulpbronnen zijn van invloed op de 
uithuizigheid in de vrije tijd?

2 Kenmerken: omvang, samenstelling en reikwijdte van het vrijetijdsverkeer

Wat is het aandeel van het vrijetijdsverkeer in de totale mobiliteit? Welke vrijetijds-
motieven kunnen worden onderscheiden? Van welke vervoermiddelen maakt men 
gebruik, welke afstanden worden daarbij overbrugd, en op welke momenten? En hoe 
verschilt dit naar persoonskenmerken?

3 Dynamiek: verleden, heden en toekomst van de vrijetijdsmobiliteit

Welke ontwikkelingen hebben zich gedurende de afgelopen decennia voorgedaan in de 
omvang, samenstelling en reikwijdte van de vrijetijdsmobiliteit? En wat wordt verwacht 
voor de toekomst?

1.2 Eerder onderzoek naar vrijetijdsmobiliteit

Dit rapport is niet de eerste studie over dit onderwerp. Een van de eerste Nederlandse 
onderzoeken op dit terrein betreft de inmiddels welhaast klassieke studie Mensen op 
zondag (Hessels 1962) geschreven in opdracht van de Rijksdienst voor het Nationale 
Plan. Daarin beschrijft Hessels op een gedetailleerde wijze het toen nog vrij nieuwe 
fenomeen van de zondagse uithuizigheid, op basis van een tijdsbestedingsonderzoek 
uit het voorjaar van 1956, toegespitst op de bewoners van de gemeenten Amsterdam, 
Rotterdam, Hilversum en Zaandam (zie ook hoofdstuk 4).

Sinds de studie van Hessels is er met tussenpozen aandacht geweest voor de 
vrijetijdsmobiliteit. Vooral gedurende de eerste helft van de jaren negentig heeft 
het onderwerp enige tijd fl ink in de belangstelling gestaan. De zoektocht naar het 
beperken van de groei van het verkeer en vervoer, die destijds hoog op de politieke 
agenda stond, leidde tot meerdere verkennende studies naar het fenomeen vrijetijds-
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mobiliteit. Wellicht het belangrijkste resultaat hiervan is het rapport Na vijven met de 
auto, waarin gerapporteerd werd op basis van gegevens uit 1985 (Peeters et al. 1992). 
Een van de conclusies van het onderzoek was dat het onderwerp meer aandacht zou 
moeten krijgen, zowel in onderzoek als beleid. Sinds medio jaren negentig is er 
binnen de Nederlandse praktijk van onderzoek en beleid echter weinig meer over het 
onderwerp verschenen. Enkele uitzonderingen zijn de geografi sche weerslag van het 
vrijetijdsverkeer in de Atlas Nederland als pretpark van de Adviesdienst Verkeer en Ver-
voer (avv 2002), een passage in de op initiatief van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (wrr) tot stand gekomen studie De vrijetijdsindustrie in stad en land 
van Hans Mommaas (2000) en enkele losse artikelen en niet offi cieel gepubliceerde 
documenten.

1.3 Werkwijze en databronnen

In dit rapport is gebruikgemaakt van diverse bronnen en databestanden. Voor het 
beschrijven van de context van vrijetijdsmobiliteit is gebruikgemaakt van nationale 
en internationale literatuur, alsmede het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) van het 
scp en partners (zie verder bijlage A). Voor het inzichtelijk maken van de kenmerken 
van het vrijetijdsverkeer is gebruikgemaakt van het Mobiliteitsonderzoek Nederland 
(mon) van Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (rws-avv). Dit is een 
omvangrijk en gespecialiseerd onderzoek naar ontwikkelingen in de mobiliteit van 
de Nederlandse bevolking. Het is sinds 2004 in de plaats gekomen van het Onder-
zoek verplaatsingsgedrag (ovg), waarmee het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs) van 1978 tot 2003 jaarlijks de mobiliteit van de Nederlands bevolking in beeld 
bracht. Het mon biedt onder andere inzicht in de aantallen en soorten verplaatsin-
gen, de reistijd, afgelegde afstanden en gebruikte vervoerwijzen, uitgesplitst naar 
verschillende verplaatsingsmotieven.

Het mon en zijn voorganger (het ovg) zijn bedoeld om uitspraken te doen over de 
mobiliteit van personen, en over de som van de verplaatsingen van al die personen, 
zoals de reizigerskilometers van de Nederlandse bevolking. Voor uitspraken op het 
niveau van voertuigkilometers of aantallen voertuigverplaatsingen is het mon echter 
minder geschikt. Er moet dus een voorbehoud worden gemaakt waar het de vertaling 
betreft van persoonsverplaatsingen naar autoverplaatsingen en de belasting van het 
wegennet.

Een groot nadeel van het mon is dat het geen onderscheid toelaat tussen ‘bood-
schappen doen’ en ‘funshoppen’, die gezamenlijk onder de titel ‘winkelen’ zijn 
gecategoriseerd. Een ander nadeel is dat er met de introductie van het mon een 
onbedoelde trendbreuk is opgetreden ten opzichte van het ovg: een substantieel 
deel van de verplaatsingen die voorheen tot de categorie ‘overig’ behoorden, valt nu 
binnen het mon onder de noemer ‘vrije tijd’. Daarom is ervoor gekozen om voor de 
beschrijving van de kenmerken van de vrijetijdsmobiliteit uit te gaan van het mon 
van 2004, en waar het de trends betreft gebruik te maken van de ovg’s van 1985 tot 
2003 (zie ook tabel 1.1).
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Een derde onderzoek dat gebruikt is voor het beantwoorden van de in dit rapport 
gestelde vragen betreft het Onderzoek dagrecreatie (odr) van het cbs. Dagtochten 
worden hierin gedefi nieerd als alle vrijetijdsactiviteiten waarvoor men langer dan 
twee uur van huis is, exclusief de bezoeken aan vrienden en familie en exclusief 
de activiteiten waar overnachtingen bij inbegrepen zijn. Anders dan in het mon 
is  sociale mobiliteit hier dus niet in verdisconteerd, maar het bevat wel informatie 
over het recreatieve winkelen. Andere voorbeelden van het soort dagtochten waar-
over het odr informatie verschaft zijn het bezoek aan een dierentuin of pretpark, 
een recreatieve wandeling op de Veluwe of in de duinen, en restaurant-, café- of 
bioscoop bezoek. Doordat het onderzoek op vergelijkbare wijze in 1990/’91, 1995/’96 
en 2001/’02 is gehouden, is het mogelijk om veranderingen in uithuizigheid en 
mobiliteit uit de gegevens af te leiden. In 2004/’05 is echter een nieuw onderzoek 
gehouden, volgens een nieuw concept en ook gebruikmakend van nieuwe defi nities. 
Zo is de ondergrens bij de selectie van te bestuderen activiteiten gelegd bij dagtoch-
ten die langer duren dan 1 uur in plaats van 2 uur. De resultaten van dit zogeheten 
ContinuVrijeTijds onderzoek (cvto) van het Nederlands Bureau voor Toerisme en 
Congressen (nbtc) en partners zijn dan ook afwijkend van die van het odr. Voor de 
beschrijving van de kenmerken van de vrijetijdsmobiliteit is in dit rapport gebruik-
gemaakt van het cvto; de veranderingen door de tijd zijn beschreven aan de hand 
van het odr (zie tabel 1.1 voor een overzicht).

Tabel 1.1
Overzicht van de voornaamste in dit rapport gebruikte databronnen

MON OVG CVTO ODR

doel van 
onderzoek

beschrijving van het 
verplaatsingsgedrag 
van de Nederlandse 
bevolking

beschrijving van het 
verplaatsingsgedrag 
van de Nederlandse 
bevolking

beschrijving van 
de dagtochten van 
Nederlanders die 
langer duren dan 
1 uur

beschrijving van de dagtochten 
van Nederlanders die langer 
duren dan 2 uur

jaren 2004 1985-2003 2004/’05 1990/’91-1995/’96-2001/’02

steekproef-
omvang

66.482 personen variërend van 23.900 
personen in 1991 tot 
167.923 in 1995.

ca. 18.000 
 personen

in 1990/’91: 24.498 personen
in 1995/’96: 23.278 personen
in 2001/’02: 26.500 personen

bron RWS-AVV CBS NBTC CBS

gebruikt in dit 
rapport

in H3, H4 en H5 
(beschrijving 
huidige situatie)

in H6 (beschrijving 
verleden)

in H3, H4 en H5 
(beschrijving 
huidige situatie)

in H6 (beschrijving verleden)

Bron: CBS (OVG’85-’03); RWS-AVV (MON’04); CBS (ODR’90-’02); NBTC (CVTO’05)
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1.4 Af bakening en categorisering

In de studies van het scp wordt vrije tijd in de regel gedefi nieerd als alle tijd die over-
blijft na aftrek van verplichte activiteiten zoals werk, studie en huishoudelijke taken, 
en persoonlijke tijd, waaronder slapen, eten en persoonlijke hygiëne. Per saldo 
blijven er per week dan ongeveer 45 uren over, die als ‘vrije tijd’ kunnen worden 
bestempeld. Bijna een derde daarvan (ruim 13 uur per week) wordt buitenshuis door-
gebracht. Over dit laatste deel gaat het in dit rapport.

De uithuizige vrije tijd bestaat uit een veelheid van zeer uiteenlopende activiteiten. 
Voor een bruikbare categorisering hiervan zijn diverse indelingsprincipes beschik-
baar. Een eerste indeling betreft het onderscheid naar tijdsduur van de uithuizigheid, 
namelijk: zonder of met overnachtingen. In dit rapport zal geen aandacht worden 
besteed aan de uithuizigheid waarbij overnachtingen zijn inbegrepen. De korte en 
lange vakanties en de mobiliteit waarmee dit gepaard gaat, zijn namelijk zowel qua 
kenmerken als onderliggende dynamiek dusdanig afwijkend dat besloten is om over 
dit onderwerp een afzonderlijk rapport te publiceren. Bovendien bevatten de voor 
deze studie beschikbare databronnen zoals het mon en het cvto geen informatie 
over (korte en lange) vakanties.1

Een tweede indeling van uithuizigheid betreft het onderscheid naar reguliere en 
incidentele vrijetijdsactiviteiten. Met het eerste wordt gedoeld op de vrijetijdsactivi-
teiten die Nederlanders met enige regelmaat, op vaste tijdstippen en vaste plaatsen 
ondernemen, zoals het bezoek aan het buurthuis, de kerk of bibliotheek, maar ook 
het ommetje met de hond of het joggen door het bos. Door de regelmaat waarmee 
ze plaatsvinden en de vaste patronen waarin ze zijn ingebed, is men voor dergelijke 
activiteiten over het algemeen in sterke mate gericht op de dagelijkse leefomgeving. 
De incidentele vrijetijdsactiviteiten omvatten de bezoeken die eenmalig of niet vaak 
worden ondernomen, zoals de dagtochten, waarvoor over het algemeen (maar niet 
per defi nitie) grotere afstanden worden overbrugd dan bij reguliere activiteiten. 
Hoewel er een zekere overlap is in het onderscheid tussen de gebruikte databronnen, 
worden de resultaten van het mon voor een belangrijk deel gekleurd door de regu-
liere vrijetijdsactiviteiten, terwijl het cvto en odr vooral de incidentele activiteiten 
meten.

Wat voor soort reguliere en incidentele vrijetijdsactiviteiten kunnen worden onder-
scheiden met de voor dit rapport geselecteerde databronnen? Op basis van het mon 
kan onderscheid worden gemaakt naar verplaatsingen in verband met sociale con-
tacten, verplaatsingen in verband met recreatieve activiteiten zoals toeren en wan-
delen, en het bezoek aan diverse vrijetijdsvoorzieningen: sport, horeca en cultuur. 
Deze verplaatsingsmotieven zijn verkregen door de respondent te vragen naar de 
bezigheid op de plek van bestemming. Indien de bestemming het thuisadres was, is 
het motief afgeleid van de bezigheid op het herkomstadres. Door de wijze waarop het 
veldwerk is verwerkt en gecodeerd, kan het bezoek aan recreatieve bestemmingen 
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(zoals attracties en evenementen) en de ‘bewegings’-mobiliteit (zoals het toeren met 
de auto of motor) niet afzonderlijk uit het mon worden afgeleid. Ook biedt het mon 
geen afzonderlijke informatie over het recreatieve winkelen. Het cvto bevat deze 
informatie wel, maar hierin ontbreken gegevens over sociale contacten. Tabel 1.2 
biedt een samenvattend overzicht van de vrijetijdsmotieven die in dit rapport op basis 
van het mon en het cvto te onderscheiden zijn.

Tabel 1.2
Overzicht van de in dit rapport onderscheiden categorieën van vrijetijdsmobiliteit 

MON’04 CVTO’05

totale mobiliteit totaalaantal dagtochten (> 1 uur)

vrijetijdsmobiliteit  w.v.  buitenrecreatie

w.v. sociale contacten  wandelen 

 recreatie  f ietsen

 sport  toeren met de auto

 horeca  toeren met de motor

 cultuur  waterrecreatie 

 overig  sporten 

 van/naar werk  toeschouwersport 

 winkelen  wellness 

 attracties 

 evenementen 

 recreatief winkelen

 cultuur

 uitgaan

 overig

Bron: RWS-AVV (MON’04) SCP-bewerking; NBTC (CVTO’05) SCP-bewerking

1.5 Leeswijzer

De opbouw van dit rapport volgt het stramien van het onderscheid naar context, ken-
merken en dynamiek. Onderwerp van hoofdstuk 2 is de context van vrijetijdsmobi-
liteit, ofwel: de maatschappelijke condities en individuele hulpbronnen die de vraag 
naar uithuizigheid determineren. De hoofdstukken 3 tot en met 5 bieden een over-
zicht van de belangrijkste kenmerken van de vrijetijdsmobiliteit. Naast een overzicht 
van de aantallen verplaatsingen, de afgelegde afstanden en de gebruikte vervoermid-
delen (hoofdstuk 3), wordt hierbij speciale aandacht besteed aan de ruimtelijke en 
temporele verdeling van de mobiliteit in de vrije tijd (hoofdstuk 4 en 5). In hoofdstuk 
6 en 7 wordt stilgestaan bij de dynamiek van de vrijetijdsmobiliteit. Anders gezegd: 
welke ontwikkelingen hebben zich gedurende de afgelopen decennia voorgedaan 
in omvang, samenstelling en reikwijdte van de vrijetijdsmobiliteit (hoofdstuk 6), en 
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welke ontwikkelingen zijn te verwachten voor de komende decennia (hoofdstuk 7)? 
Het rapport wordt besloten met een overzicht van de belangrijkste bevindingen en 
een slotbeschouwing (hoofdstuk 8).
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Noot

1 De gebruikte databestanden bieden geen informatie over: vakanties van Nederlanders 
(binnen noch buiten Nederland), alle door Nederlanders in het buitenland gemaakte 
verplaatsingen, alsmede verplaatsingen die buitenlanders van, naar en binnen Neder-
land hebben gemaakt.
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2 Op weg naar een vrijetijdssamenleving

2.1 Inleiding

In de huidige samenleving speelt vrije tijd een belangrijker rol dan ooit. Nederland 
is veranderd in een ‘pretparadijs’ waar genieten en beleven vooropstaan. Illustratief 
hiervoor is de toename van het aantal koopzondagen, feesten, tweede woningen, 
skihellingen, megabioscopen, kinderparadijzen en stadions (Metz 2002). Anders 
dan voorheen ontleent men tegenwoordig ook een belangrijk deel van de sociale 
identiteit aan de inrichting en besteding van de vrije tijd (Van den Broek et al. 2004). 
Het credo luidt niet langer ‘leven om te werken’, maar ‘werken om te (be)leven’.

Welke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het toegenomen belang dat 
Nederlanders hechten aan vrije tijd en vrijetijdsbesteding, en welke weerslag heeft 
dit op de uithuizigheid en vrijetijdsmobiliteit? Dit hoofdstuk geeft een overzicht 
van de belangrijkste maatschappelijke condities en individuele hulpbronnen die 
van invloed zijn op de vraag naar vrijetijdsbesteding en uithuizigheid van Nederlan-
ders. Daarmee wordt een context geboden voor een beter begrip van de omvang en 
reikwijdte van de vrijetijdsmobiliteit (hoofdstuk 3-5). Achtereenvolgens zal aandacht 
worden besteed aan de hoeveelheid tijd die Nederlanders ter beschikking hebben 
voor vrijetijdsdoeleinden (§ 2.2), de maatschappelijke en culturele setting waarin 
de vrijetijdsbesteding geplaatst moet worden (§ 2.3), de hoeveelheid geld die eraan 
besteed wordt (§ 2.4), en de ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen die de 
vrijetijdsbesteding faciliteren (resp. § 2.5 en § 2.6).

2.2 Tijd voor vrije tijd

Historisch gezien is de behoefte aan vrije tijd en vakanties in de eerste plaats ingege-
ven door de arbeidssituatie van mensen. Door de industrialisatie van de samenleving 
in de tweede helft van de negentiende eeuw werd zwaar en eentonig productiewerk de 
norm, zodat zich langzaam aan een behoefte ontwikkelde aan meer ontspannings-
mogelijkheden (Boshart 1973; Van Egmond 1999). Het ontstaan van het fenomeen 
vrije tijd moet dus worden gezocht in compensatiemotieven: tekorten in het dagelijks 
bestaan worden aangevuld door er bijvoorbeeld tijdelijk even op uit te trekken:

‘The Detroit autoworker, for eight hours gripped bodily to the main line, doing repetitive, 
low-skilled, machine-paced work which is wholly ungratifying, comes rushing out of the 
plant gate, helling down the super highway at 80 miles an hour in a secondhand Cadillac 
Eldorado, stops off for a beer and starts a bar-room brawl, goes home and beats his wife, 
and in his spare time throws a rock at a negro moving into the neighbourhood. In short, his 
routine of leisure is an explosive compensation for the deadening rhythms of factory life.’
(Wilensky 1960: 544, geciteerd in Wippler 1968: 70).
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Parallel aan de vrijetijdsbehoeften van de werkende klasse ontwikkelde zich gedu-
rende de negentiende eeuw ook een vrijetijdsethos onder de bovenlaag van de bevol-
king. De industriële elite, die door Veblen (1899) werd aangeduid als de leisure class, 
wendde de vrije tijd aan om middels de consumptie van opvallende statussymbolen 
(conspicious consumption) de eigen welstand te onderstrepen en te cultiveren (Van den 
Broek en De Haan 2000: 61).

In de begindagen van de industrialisatie, halverwege de negentiende eeuw, was vrije 
tijd echter eerder uitzondering dan regel. Pas met de introductie van de Arbeidswet 
in 1890 kwam hier verandering in. De eerste belangrijke inperking van het aantal te 
werken uren behelsde een bescherming van de zwakke groepen: voor de ouderen, 
de vrouwen en de kinderen werd bij wet vastgesteld dat ze maximaal 11 uur per dag 
mochten werken. Niettemin werd een destijds door de Sociaal Democratische Arbei-
derspartij ingediende motie waarin een wettelijk vastgelegde werkdag van 10 uren 
werd geëist, door een kamermeerderheid nog onaanvaardbaar geacht. Pas twintig 
jaar later, na de Eerste Wereldoorlog, werden de arbeidsuren wettelijk vastgesteld 
op een maximum van 10 uur per dag. Gedurende de Tweede Wereldoorlog volgde 
een verdere inkorting van het aantal te werken uren. Op last van de Duitsers werd in 
1941 een zesdaagse vakantieregeling van kracht voor alle bedrijfstakken. Bovendien 
dienden alle ondernemingen gesloten te zijn tussen kerst en nieuwjaar. Hoewel na 
de Tweede Wereldoorlog het aantal vrije uren ter compensatie van de hoeveelheid 
verrichte arbeid enigszins toenam, bleef Nederland nog lange tijd achterlopen op 
andere Europese landen. De 48-urige werkweek in combinatie met een minimaal 
aantal vakantiedagen bleef tot ver in de jaren vijftig bestaan (Boshart 1973: 34).

Een groot deel van de vrije tijd, die tegenwoordig als onaantastbaar recht wordt 
beschouwd, is dus nog niet zo heel lang geleden ingevoerd. Een voorbeeld is de vrije 
zaterdag, die ‘pas’ in 1961 op grote schaal zijn intrede deed (zie o.a. Hessels 1962). 
In 1972 werd de werkweek bekort tot 40 uur, vanaf medio jaren tachtig en negentig 
volgde een verdere inkrimping tot respectievelijk 38 en 36 uur (dat laatste is echter 
gedeeltelijk weer teruggedraaid; scp 1998: 370). De werkweek is niet alleen steeds 
korter geworden, maar ook steeds verder gefl exibiliseerd. Zo is het aandeel van het 
deeltijdwerk in het totaalaantal banen sinds 1970 verdubbeld (scp 1998: 369); dit 
is hoofdzakelijk een gevolg van de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. 
Ten slotte is ook het aantal betaalde vakantiedagen aanzienlijk gegroeid, naar een 
gemiddelde van 24 eind jaren negentig (oecd 2002: 32). Per saldo is het jaarlijkse 
aantal arbeidsuren van de gemiddelde West-Europese arbeider in minder dan een 
eeuw tijd gedaald van ongeveer 4.000 naar 1.600 uren. Met andere woorden: in 
vergelijking met de situatie rond 1900 werken Nederlanders tegenwoordig allemaal 
halftijds (Rademakers 2003: 8).

Toch is de hoeveelheid vrije tijd in westerse samenlevingen minder toegenomen dan 
in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw vaak werd verwacht. Zo voorspelde de 
Franse socioloog Fourastié in 1967 voor 2000 een 30-urige werkweek met 12 weken 



19Op weg naar een vrijetijdssamenleving

vakantie (Fourastié 1967). Als gevolg van de productiviteitsstijging zou er na aftrek 
van het aantal benodigde werkuren immers steeds meer vrije tijd overblijven. In de 
jaren vijftig en zestig voorzag men zelfs een vrijetijdssamenleving: een maatschappij 
waarin een 3- of 4-urige werkdag de norm zou zijn en vrijetijdsbesteding de voor-
naamste levensvervulling (Slagter 1959).

Tegengesteld aan de verwachtingen is er sinds medio jaren tachtig echter een 
stagnatie zichtbaar in de toename van het aantal vrije uren. Sterker nog, gemiddeld 
over alle Nederlanders is er zelfs sprake van een afname van het aantal vrije uren 
(tabel 2.1). Had de Nederlander in 1985 gemiddeld 49 uur per week aan vrije tijd, in 
2000 was dit gezakt tot minder dan 45 uur (tabel 2.1). Ook de buitenshuis bestede 
vrije tijd daalde, van 15 uur in 1985 naar iets meer dan 13 uur in 2000.

Tabel 2.1
Verplichte, persoonlijke en vrije tijd, aantallen uren per week, bevolking van 12 jaar en ouder, 1975-2000

1975 1985 1990 2000 index 1975 = 100

verplichte tijd 40,7 40,7 42,0 43,9 108
wv. arbeid 14,8 14,1 16,6 19,4 131
 huishouden 19,1 19,4 18,5 19,0 99
 onderwijs 6,7 7,2 6,9 5,5 82
persoonlijke tijd 76,3 75,3 75,5 76,6 100
vrije tijd 47,9 49,0 47,2 44,8 94
wv. buitenshuis 14,8 15,0 14,5 13,3 90

Bron: SCP (TBO’75-’00) 

De vrije tijd lijkt ten prooi te zijn gevallen aan de toename van de verplichte werk-
zaamheden (Breedveld en Van den Broek 2001). Met name de tijd besteed aan arbeid 
is aanzienlijk toegenomen, hetgeen verklaard wordt doordat er meer mensen zijn 
gaan werken, met name vrouwen (tabel 2.1). Achteraf gezien zijn de voorspellingen 
over de komst van de vrijetijdssamenleving dus niet bewaarheid geworden. Hoe kan 
dat worden verklaard? En hoe staat de afnemende hoeveelheid vrije tijd in lijn met het 
eerder gesignaleerde toenemende belang dat mensen aan vrijetijdsbesteding hechten?

2.3 Cultuur voor vrije tijd

In de levensvervulling van mensen speelt vrijetijdsbesteding een steeds belangrijker 
rol. Tegelijkertijd is de hoeveelheid tijd die mensen hiervoor hebben, afgenomen. 
Een verklaring voor deze paradox moet worden gezocht in de veranderende culturele 
context waarin de vrije tijd is ingebed. Daarmee wordt in de eerste plaats gedoeld op 
de ‘cultuur van haast’, die zich sinds medio jaren tachtig in toenemende mate aan 
onze maatschappij heeft opgedrongen (Mommaas 2004).
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Belangrijkste component van deze cultuur van haast is de temporele intensivering 
van het dagelijks leven. Zo zijn het aantal verplichte activiteiten en de combinatie 
daarvan sterk uitgebreid. Steeds meer mensen zijn een substantiële hoeveelheid 
betaalde arbeid gaan combineren met een substantiële hoeveelheid huishoude-
lijke en zorgtaken. Illustratief hiervoor is de toename van het aantal zogenaamde 
taakcombineerders (d.i. mensen die een substantiële hoeveelheid betaalde arbeid 
combineren met een substantiële hoeveelheid huishoudelijke zorg; in 1975 behoorde 
14% van de bevolking tot deze groep, in 2000 34%), een ontwikkeling waarin de 
arbeidsparticipatie van de vrouw een belangrijke rol heeft gespeeld. Echter, niet 
alleen de verplichte activiteiten, ook de vrije tijd zelf wordt in toenemende mate 
gekenmerkt door haast. Men wenst meer te doen, in minder tijd. Vrijetijdshectiek of 
vrijetijdsstress is het gevolg (zie o.a. Breedveld en Van den Broek 2001; Harms 2003a). 
Beckers (2004) spreekt in dit verband over de ‘hyperactieve samenleving’, waarin tijd 
voor echte rust, luieren en nietsdoen een schaars goed is geworden.

De cultuur van haast vertaalt zich onder andere in een vergrote nadruk op snel-
heid, gemak en comfort. Daarnaast leidt zij tot meer nadruk op ‘intensieve bele-
vingen’ (Pine en Gilmore 1999). Dit wordt weerspiegeld in de verschuivingen die 
zich hebben voorgedaan binnen de vrijetijdsbesteding naar soorten activiteiten. 
Mommaas (2000) constateert in dit verband een verschuiving van extensieve vrije-
tijdsactiviteiten naar intensieve belevingsactiviteiten. Kort gezegd doelt hij daar-
mee op de toegenomen populariteit van attracties en entertainment, ten koste van 
sociale contacten, hobby’s en lezen (zie ook Need en Pol 2003). De opkomst van een 
‘sensualistische vrijetijdscultuur’, waarin beleving en indrukken een prominente 
plaats innemen, blijkt onder andere uit de toegenomen aandacht voor dagtripjes en 
vakantiereizen – uiteenlopend van korte, cultureel georiënteerde weekendtripjes, tot 
 langere vakanties naar verre en exotische bestemmingen (Claval 1995; Korver 2001). 
Het gaat daarbij steevast eerder om de intensiteit en beleefde kwaliteit van de erva-
ringen, dan om de kwantiteit of duur ervan (d.i. de hoeveelheid tijd die het kost).

De drijfveer die ten grondslag ligt aan de cultuur van haast, is het belang dat wordt 
gehecht aan consumptie. Het individuele palet aan geconsumeerde goederen, erva-
ringen en belevingen vormt de fundering waarop de identiteit en het geluk van het 
moderne individu zijn gebouwd. Niet de religie of het soort werk zijn richtinggevend, 
maar het beoogde consumptieniveau (Zijderveld 1983). Illustratief hiervoor is het 
veranderende karakter van contactadvertenties, waarin men zichzelf, anders dan 
voorheen, vooral affi cheert aan de hand van de stijl van vrijetijdsconsumptie (Zeegers 
1998). In zekere zin heeft vorm en functie van de vrije tijd daarmee een transformatie 
ondergaan van statusbepaald naar statusbepalend: ‘je bent wat je consumeert’.

Het vigerende ‘ethos van het consumentisme’ is er mede de oorzaak van dat de 
enorme productiviteitsstijging van de afgelopen decennia niet heeft geleid tot een 
stijging van de hoeveelheid vrije tijd. In plaats daarvan hebben de stijgende inko-
mens tot gevolg gehad dat de ambities ten aanzien van het consumptieniveau steeds 
verder zijn opgeschroefd (Van den Broek en De Haan 2000: 116; De Beer 2004). 
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De wens om qua consumptieniveau niet onder te doen voor anderen (‘keeping up 
with the Joneses’) is een van de mechanismen die deze gouden kooi van de work and 
spend cycle instandhoudt (Schor 1998). De uitkomst van dit proces is dat men steeds 
meer vrije tijd inwisselt voor een grotere bestedingsruimte en dus meer consump-
tie. Anders gezegd: de harried leisure class (Linder 1970) consumeert in de schaarse 
hoeveelheid vrije tijd zoveel mogelijk kapitaalintensieve consumptiegoederen en 
belevenissen.1,2

2.4 Geld voor vrije tijd

Het ‘ethos van het consumentisme’ heeft zich vertaald in een sterke groei van de 
hoeveelheid geld die omgaat in de vrije tijd. Hoewel de beschikbare hoeveelheid vrije 
tijd tussen 1975 en 2000 met 6% is afgenomen, zijn de uitgaven ten behoeve van de 
vrije tijd in dezelfde periode met 78% gegroeid. Met andere woorden: de waarde van 
de vrije uren neemt toe (Breedveld en Van den Broek 2001: 47).

De stijging van de uitgaven voor vrije tijd is gefaciliteerd door de jarenlange 
groei van de inkomens. Na verzadiging van de primaire levensbehoeften, bleef er 
bij voortgaande stijging van het inkomen proportioneel steeds meer geld over om te 
besteden aan luxeproducten zoals de vrije tijd. Het inkomensaandeel dat mensen ter 
beschikking hadden voor de vrije tijd is met name vanaf het begin van de jaren zestig 
spectaculair gestegen. Toen er in 1963 een einde kwam aan een lange periode van 
loonmatiging, gingen Nederlanders hoeveelheden geld verdienen waar ze een aantal 
jaren daarvoor alleen maar van hadden kunnen dromen (Van der Lans en Vuijsje 
1998: 169). De bestedingen aan ‘sport, spel en vakantie’ stegen tussen 1963 en 1974 
met een kleine 40%, de bestedingen aan ‘overige ontspanning’ namen toe met 100%.

De effecten van de inkomensgroei zijn echter niet beperkt gebleven tot de jaren 
zestig en zeventig. Ook gedurende de laatste decennia zijn de uitgaven voor vrije tijd 
tamelijk sterk gestegen. Illustratief hiervoor is de aanzienlijke toename in de beste-
dingen voor recreatieve activiteiten. Deze stegen tussen medio jaren negentig en 
het begin van dit decennium met 71% (nrit 2003).3 Recente onderzoeksresultaten 
wijzen uit dat Nederlanders per uitstapje gemiddeld 16 euro per persoon besteden. 
De totale consumptieve bestedingen komen daarmee uit op 77 miljard euro per jaar 
(nbtc 2005).

2.5 Plaatsen voor vrije tijd

Hand in hand met de groei van de hoeveelheid vrije tijd en de stijgende inkomens, 
verschenen er vanaf medio jaren vijftig steeds meer attracties die de moeite van een 
bezoek loonden. Een goed voorbeeld hiervan is de Efteling. Nadat het in 1952 als 
veredelde speeltuin was opgericht, ontving het reeds twee jaar later de miljoenste 
bezoeker (zie kader 2.1). Ook natuur- en recreatiegebieden werden in de naoorlogse 
periode geliefde trekpleisters.
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De afgelopen decennia, en met name de afgelopen twintig jaar, heeft het aanbod 
van te bezoeken vrijetijdsvoorzieningen en activiteiten zich in een enorm snel tempo 
uitgebreid. Het vrijetijdslandschap is aangevuld met megabioscopen, skihellingen, 
kartbanen, stadions, kinderparadijzen, kuuroorden, pretparken en evenementen. 
Volgens Metz is het aantal vrijetijdsattracties sinds medio jaren tachtig verachtvou-
digd en het aantal bezoekers vernegenvoudigd (Metz 2002):

‘De invloed van de vrije tijd op de ruimtelijke ordening is groot, zo niet groter dan die van 
de ‘gewone’ tijd, zeg maar wonen en werken. Er gaat zo veel geld en ruimte mee heen dat je 
zou kunnen zeggen, dat de vrije tijd aan het eind van de twintigste eeuw dé sturende factor 
is geworden in de inrichting van Nederland’
(Metz 2003: 18).

De commercialisering van de vrije tijd heeft hierin een belangrijke rol gespeeld (zie 
ook § 2.3). Dit is onder andere zichtbaar in de wereld van de sportbeoefening: door 
privatisering en deregulering zijn openluchtbaden omgevormd tot zwemparadijzen, 
en gemeentelijke sporthallen aan- en omgebouwd tot ‘leisurecentra’, hier en daar 
zelfs aangevuld met klimhallen, schaatsbanen, kartcentra en skihellingen (Goos-
sens en Lucassen 2003).

Een andere belangrijke trend is de schaalvergroting van voorzieningen en attrac-
ties. Dit loopt uiteen van het ontstaan van grote vrijetijdscomplexen aan de rand van 
de stad, zoals grote stadions, megabioscopen en ‘pleasuremalls’, tot grote evene-
menten en festivals (zie o.a. Mommaas 2000: 88). Het aantal jaarlijks terugkerende 
festivals en evenementen is alleen al tussen 1999 en 2002 gestegen met 21% (Galle et 
al. 2004). Behalve op vaste locaties als sportvelden, podia en congresruimten, en op 
grote locaties zoals de rai, Ahoy’ en Jaarbeurshallen, vinden deze activiteiten – juist 
vanwege de omvang ervan – steeds meer in de open ruimte plaats. In de terminologie 
van het Ruimtelijk Planbureau wordt in dat geval gesproken van de ‘nieuwe pleinen’, 
een tijdelijk middelpunt van collectief sociaal leven. Een ander voorbeeld van schaal-
vergroting is het recreatief winkelen. Zo zijn er de laatste jaren naast de winkels in 
de oude stadscentra, steeds meer grootschalige winkelcomplexen aan de rand van 
de steden ontstaan. Voorbeelden van dergelijke zogenaamde ‘perifere pretparadij-
zen’ zijn Alexandrium in Rotterdam en de ArenA Boulevard in Amsterdam-Zuidoost 
(Evers 2004).

Een trend die deels samenhangt met het voorgaande, is de ruimtelijke clustering 
van voorzieningen. Voorheen gescheiden branches gaan verbindingen aan, vaak 
zelfs over de grenzen van de vrije tijd heen. Door deze ruimtelijke allianties en ver-
bindingen tussen het vrijetijdsaanbod (toerisme, recreatie, sport, cultuur) en andere 
functies (horeca, winkels, werk) ontstaan grote, multifunctionele vrijetijdscentra, 
zoals het succesvolle CentrO in Oberhausen, dat jaarlijks 10 miljoen bezoekers trekt 
vanuit heel Europa (Evers 2004: 79; Fokkink 2004: 29).

Een van de gevolgen van de schaalvergroting en clustering van voorzieningen is 
een toename van de ruimtebehoefte, die vaak alleen kan worden gerealiseerd aan 
de rand van de steden. De oude binnensteden kampen immers met een chronisch 
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ruimtegebrek, een slechte bereikbaarheid per auto en hoge parkeertarieven. De bui-
tengebieden hebben daarentegen ruimte in overvloed, goedkope grond, uitstekende 
bereikbaarheid per auto, en vaak ook voldoende (veelal gratis) parkeergelegenheid. 
Door het stringente ruimtelijke overheidsbeleid was vestiging op dergelijke perifere 
locaties echter lange tijd het alleenrecht van bedrijventerreinen en auto- en meu-
belboulevards. Met de medio jaren negentig ingezette versoepeling van het beleid 
konden steeds meer vrijetijdsvoorzieningen zich ook daadwerkelijk gaan vestigen 
op of rond de stadsrand (Evers et al. 2005). Het gevolg is een toename van het aantal 
op de auto gerichte perifere vrijetijdscomplexen. Metz (2002) spreekt in dit verband 
van de opkomst van de pleasure periphery, een ontwikkeling die de autoafhankelijkheid 
bestendigt en verstevigt.

Kader 2.1 De Efteling: van sprookjesbos tot pretparadijs
Anders dan de jaarlijkse kermis waren er in het Brabant van de jaren dertig van de 
vorige eeuw weinig mogelijkheden tot recreatie en ontspanning. De invloedrijke katho-
lieke kerk wilde hierin verandering brengen en besloot in 1933 tot de aanleg van een 
‘Sportpark’ op de duin- en bosgronden ten zuiden van Kaatsheuvel, die in het bezit 
waren van twee lokale parochies. Onder bezielende leiding van pastoor F.J. de Klijn en 
kapelaan E. Rietra verscheen naast een voetbalveld en speelweide ook een speeltuin 
voorzien van een draaimolen, een glijbaan, een kabelbaan en een wielerbaan.
Na de Tweede Wereldoorlog werd besloten om de recreatiemogelijkheden van het 
‘Sportpark’ verder uit te bouwen. De geestelijken en het gemeentebestuur vonden 
dat het park te weinig aantrekkingskracht had om ook de kinderrijke gezinnen van 
buiten Kaatsheuvel aan te trekken. Doel van het in 1950 tot ‘Natuurpark de Efteling’ 
hernoemde recreatiegebied was ‘de lichamelijke ontwikkeling en ontspanning van 
de inwoners der gemeente Loon op Zand en de bevordering van het tourisme naar en 
binnen de gemeente, een en ander in katholieke geest.’
Belangrijkste publiekstrekker van de Efteling werd het Sprookjesbos, dat in het voor-
jaar van 1952 offi cieel voor de bezoekers werd geopend. De kunstenaar en ontwerper 
Anton Pieck en de cineast Anton Reijnders bleken in staat om op een originele en tot 
dan toe ongekende wijze meerdere sprookjes tot leven te brengen: het Kasteel van 
Doornroosje, de Kabouterhuisjes, de Chinese Nachtegaal, het Stoute Prinsesje, de 
Put van Vrouw Holle, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, en de Kikkerkoning wisten te 
verbazen en te vermaken. De Efteling werd dan ook een groot succes. De gezinnen met 
kinderen kwamen van heinde en ver, met zo velen dat reeds na twee jaar de miljoenste 
bezoeker werd verwelkomd. Het park groeide met de bezoekersaantallen mee. Al aan 
het einde van de jaren vijftig telde de Efteling zoveel bezienswaardigheden en attracties 
dat een bezoek van één dag al niet meer voldoende was om alles te kunnen zien. Hier 
werd op ingespeeld met het bungalowpark Kraaiven, dat in 1960 werd geopend met als 
doel om meerdaagse bezoeken te stimuleren.
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In de jaren die volgden werd de Efteling steeds verder uitgebouwd: nieuwe attrac-
ties, nieuwe bezienswaardigheden en nieuwe bezoekers vormden de rode lijn van de 
jaren zestig en zeventig. Vanaf de jaren tachtig werden ook steeds vaker attracties 
toegevoegd die weinig meer te maken hadden met het oorspronkelijke thema van het 
park, zoals een achtbaan en een wildwaterbaan: ‘De Efteling biedt sprookjes voor de 
kleintjes, maar ook spanning, sensatie en snelheid voor de spijkerbroekenjeugd’, aldus 
de pers in 1981. Naast de voortdurende schaalvergroting werd de ontwikkeling van de 
Efteling in de jaren negentig onder andere getekend door de komst van allerlei aanvul-
lende voorzieningen: zo werd het park in 1992 uitgebreid met een hotel en conferen-
tieoord, in 1995 met een golfbaan en in 2002 met een theater.
In al die jaren is de ruimtelijke reikwijdte van het park steeds verder opgerekt: aanvan-
kelijk kwamen de bezoekers vooral uit Brabant, later uit heel Nederland, en daarna 
steeds vaker ook uit andere landen. Hand in hand met de geografi sche schaalvergroting 
van haar bereik kreeg de Efteling te maken met nieuwe concurrentie, zoals Warner Bros 
Movieworld in Duitsland en Euro Disney nabij Parijs. Niettemin heeft de Efteling haar 
sterke positie weten te behouden en te bestendigen. Eén van de manieren waarmee het 
park het aantal bezoekers poogt te maximaliseren is ‘temporele schaalvergroting’: het 
oprekken van de openingstijden naar de avonden en de wintermaanden.
In het jaar van haar vijftigste bestaan werd de Efteling bezocht door bijna 3,5 miljoen 
bezoekers, waarmee het volgens de tellingen van het Nederlands Bureau voor Toerisme 
en Congressen (nbtc) het populairste ‘dagje uit’ van Nederland was. Kortom: wat eens 
begon als een eenvoudig sprookjesbos is uitgegroeid tot een multifunctioneel pret-
paradijs dat niet meer is weg te denken uit het Nederlandse vrijetijdslandschap.

Bron: Van den Diepstraten (2002)

2.6 Vervoer voor vrije tijd

Zonder de mogelijkheid van verplaatsingen was uithuizige vrijetijdsbesteding op 
enige afstand van de woning lange tijd onmogelijk. Voor de elite waren het paard, 
de koets en de schuit nog wel een optie, maar ook daarmee werden in de regel niet 
bijster grote afstanden afgelegd (Scheele 1994). Een eerste herwaardering van het 
nabij en veraf werd veroorzaakt door de introductie van de stoomtrein rond 1840. 
Aanvankelijk diende de trein vooral als vervoermiddel van goederen. Heel incidenteel 
werden ook passagiers vervoerd, in de eerste plaats voor vrijetijdsdoeleinden. Een 
pionier op dit vlak was de avonturier Thomas Cook, die met zijn in 1841 in Londen 
geopende reisbureau het reizen per trein aantrekkelijk en toegankelijk maakte voor 
het grote publiek (Peters 2003). Ook in Nederland vervulde het passagiersvervoer per 
trein in de eerste jaren van zijn bestaan vooral een recreatieve functie (Hessels 1962: 
100). Busket Huet schreef hierover in 1858 reeds het volgende:
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‘Zon- en feestdagen zijn tegenwoordig, voor ons stedelingen, zoovele seinen tot landverhui-
zing in het klein. Vooral sedert de zondagtreinen zijn ingevoerd, en men plaatsbriefjes voor 
heen en terug tegen verminderde vrachtprijzen bekomen kan. De gansche wereld, burger-
luidjes meegerekend, is in de weer. Als losgelaten vogels ontsnappen de stadsbewoners aan 
hunne kouwen van steen en behangselpapier en vliegen vrolijk naar buiten.’
(geciteerd in Hessels 1962: 100)

Het zijn uiteindelijk echter niet zozeer de spoorwegen geweest, als wel de in het 
kielzog van trein en tram ontwikkelde individuele vervoermiddelen die de grote trek 
naar buiten hebben gestimuleerd. Het eerste individuele vervoermiddel dat daarin 
een grote rol heeft gespeeld, is de fi ets. De door de Fransman Ernest Michaux in 
1861 uitgevonden velocipede verscheen in 1868 voor het eerst op de Nederlandse wegen 
(Van der Vinne 2001: 11). In de eerste jaren na de introductie werd de fi ets vooral 
ingezet als bron van snelheidservaring en vermaak. De primaire functie van het 
voertuig was die van ‘avonturenmachine’ voor de gegoede burgerij (Mom 1997: 74; 
Linders-Rooijendijk 1989: 26). Pas veel later ging de tweewieler ook een rol spelen in 
het doel gerichte vervoer van mensen en goederen van A naar B. Met het goedkoper 
worden won de fi ets begin twintigste eeuw snel aan populariteit: had in 1889 1 op de 
50 Nederlanders een fi ets, rond 1910 was dit al gestegen naar 1 op de 12. Rond 1920 
had 1 op de 6 Nederlanders de beschikking over een exemplaar van het zogenaamde 
paard der democratie.

Het heeft evenwel tot na de Tweede Wereldoorlog geduurd voordat de recreatieve 
verplaatsingen en de hiermee gemoeide trek naar buiten in een stroomversnelling 
geraakten. En dat is toch vooral te danken aan de auto. In 1896 verscheen de eerste 
auto in Nederland. Al snel waren het er meer, zo rond 1900 reeds enkele honderden. 
Aanvankelijk fungeerde ook dit paardloze voertuig puur en alleen als avonturen-
machine voor de gegoede burgerij. Die rol werd min of meer overgenomen van de 
fi ets, die door het snel stijgende bezit en gebruik inmiddels te ‘gewoon’ was gewor-
den om nog avontuurlijk te kunnen zijn. De auto was daarnaast ook veel specialer en 
interessanter: de kracht, de snelheid, het gevoel van macht en de benodigde behen-
digheid resulteerden in tot dan toe ongekende ervaringen. Met name de ervaren 
snelheid en de toestroom van frisse lucht die dit teweegbracht (de eerste auto’s waren 
immers open), maakten dat de eerste autobezitters het rondrijden met het paardloze 
voertuig als een vorm van gezonde sportbeoefening beschouwden (Mom 1997;
Staal 2003).4

Pas vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kon de vierwieler in korte tijd veran-
deren van een exclusief product voor de elite in een massaproduct voor het ‘gewone 
volk’: doordat de welvaart sterk steeg, gingen de kosten voor aanschaf en bezit van de 
vierwieler drastisch omlaag. Kostte een Volkwagen Kever in 1960 nog eenmaal het 
modale inkomen, tien jaar later was dit nog maar een kwart (V&W 2002: 14). In die 
tien jaar vervijfvoudigde het aantal auto’s dan ook tot 2,5 miljoen in 1970. Hoewel in 
iets minder extreme mate, zette de groei zich in de daaropvolgende decennia voort: 
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in 1980 waren er meer dan 4 miljoen auto’s, in 1990 ruim 5 miljoen en anno 2005 zijn 
er op de 7 miljoen huishoudens die Nederland telt 7 miljoen auto’s (zie fi guur 2.1 en 
tabel 2.2). Meer dan driekwart van de huishoudens beschikt over een of meer auto’s. 
Een op de vijf huishoudens beschikt over twee of meer auto’s en een op de vijftig huis-
houdens (ruim 150.000 huishoudens) heeft zelfs drie of meer auto’s ter beschikking.

Tabel 2.2
Ontwikkeling personenautobezit, 1994-2005

1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

aantal auto’s (x 1000) 5456 6120 6343 6539 6711 6855 6908 6992

auto’s per 1000 inwoners 356 388 400 409 417 423 425 429

auto’s per 1000 huishoudens 847 907 933 952 968 980 980 985

Bron: CBS StatLine (SCP-bewerking) 

Meer dan voorheen zijn er dus meer auto’s per 1000 inwoners, en ook meer auto’s per 
huishouden. Meer dan voorheen weerspiegelen die auto’s ook het segment van de 
vrije tijd. Hoewel de verkoopcijfers van nieuwe auto’s de laatste jaren enigszins afne-
men onder invloed van de economische teruggang, is er in de verdeling naar soorten 

Figuur 2.1
Ontwikkeling aantallen personenauto’s, 1960-2005 (x 1000)

Bron: CBS (StatLine) 
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auto’s een toenemende populariteit zichtbaar van de typische vrijetijdsauto. Zo is 
sinds 2000 het aandeel van sport utility vehicles (suv’s) in de verkoop van nieuwe auto’s 
explosief toegenomen (+110%), evenals het aandeel cabriolets (+80%).

De automobilisering van Nederland heeft vergaande gevolgen gehad voor de patro-
nen van vrije tijd en uithuizigheid (zie ook hoofdstuk 6). Binnen relatief korte tijd is 
het voor steeds meer Nederlanders mogelijk geworden om tegen steeds lagere kosten 
steeds grotere afstanden te overbruggen. Interessant daarbij is dat de snelheid van 
de auto allerminst heeft geleid tot een tijdsbesparing. Integendeel: de vrijgekomen 
tijd is opgegaan aan het bezoek van verder afgelegen plaatsen, waardoor men per 
saldo even lang onderweg is als voorheen. Sneller leidt dus tot verder. Peters (2003) 
illustreert dit op treffende wijze met de ‘haast van Albertine’, waarmee hij refereert 
aan een personage uit Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust. Albertine is opge-
togen omdat ze voor het eerst een ritje maakt met de auto. Ze kan nu twee dorpen op 
één dag bezoeken, waar de koets voorheen maar een bezoek aan één dorp mogelijk 
maakte. Aangekomen in het eerste dorp heeft ze echter haast, ze ‘moet’ immers ook 
nog naar het tweede dorp (Peters 2003: 23).

2.7 Stabiliteit binnen een context van verandering

Meer tijd, meer geld, meer plaatsen en meer vervoer. Al deze factoren hebben het 
mogelijk gemaakt dat steeds meer mensen, steeds vaker, steeds meer verschillende 
recreatieve activiteiten kunnen ondernemen. Het beeld dat hierdoor wordt opge-
roepen verhult echter dat een niet onbelangrijk deel van de vrije tijd bestaat uit vaste 
activiteiten en vaste bestemmingen, waarin zich gedurende de afgelopen decennia 
juist weinig of geen veranderingen hebben voorgedaan.

Met deze ‘ankerpunten’ van de vrije tijd wordt in de eerste plaats gedoeld op de 
bezoeken aan vrienden en familie. Het belang hiervan blijkt onder meer uit het feit 
dat bijna een kwart van de vrije tijd opgaat aan sociale contacten (zowel in huiselijke 
kring als daarbuiten; Breedveld en Van den Broek 2001: 52). De tijd die Nederlanders 
hiervoor reserveren, is gedurende de afgelopen decennia weliswaar iets teruggelo-
pen, maar dat is vooral veroorzaakt door vrouwen in de leeftijd van 20 tot 49 jaar, die 
meer tijd zijn gaan steken in het arbeidsproces. Bovendien is de afname van de tijd 
besteed aan sociale contacten even groot als de algehele teruggang in de beschikbare 
vrije tijd, waardoor het aandeel min of meer hetzelfde is gebleven (Breedveld en Van 
den Broek 2001: 53).

Andere voorbeelden van ‘ankerpunten’ in de vrije tijd zijn de vaste afspraak op de 
sportlocatie, de dagelijkse wandeling met de hond of het wekelijkse bezoek aan het 
café. Zij zijn de stabiele en vaste elementen van de vrije tijd en vormen een nuance-
ring van het beeld van verandering en dynamiek dat is opgeroepen in de voorgaande 
paragrafen.
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2.8 Resumerend

Gedurende de afgelopen decennia is het steeds makkelijker geworden om vrijetijds-
voorzieningen en -attracties te bezoeken. Nederlanders beschikken over veel tijd en 
veel geld, kunnen zich beter en sneller over grotere afstanden verplaatsen, en hebben 
toegang tot meer informatie dan ooit tevoren.5 En hoewel de vrije tijd per hoofd van 
de bevolking sinds medio jaren tachtig weer wat terugloopt, wordt dit ruimschoots 
gecompenseerd doordat men de beschikking heeft over meer geld, meer (lees: snel-
lere) mobiliteit en meer mogelijkheden voor uithuizige vrijetijdsbesteding.

Doordat de mogelijkheden voor deelname aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten 
sterk zijn gegroeid, zijn vrije tijd en vrijetijdsmobiliteit veranderd van eliteverschijn-
sel in product voor de massa (zie ook Potier 1998). Niet alle vormen van vrije tijd zijn 
echter aan veranderingen onderhevig. De bezoeken aan vrienden en familie, maar 
ook de gang van en naar de sportschool en het café vormen als het ware de vaste 
elementen binnen een context van verandering.

De effecten van de beschreven ontwikkelingen in termen van omvang en reik-
wijdte van de vrijetijdsmobiliteit, zijn het onderwerp van de volgende hoofdstukken.
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Noten

1 Volgens Mommaas (2003) is de nadruk op consumptie en de hieraan verbonden cultuur 
van haast waarin de vrije tijd is ingebed, ook zichtbaar in de veranderde relatie met het 
beleid. In de vooroorlogse jaren zag de overheid erop toe dat motieven van opvoeding 
en beschaving de leidende principes waren in de vrije tijd. In de naoorlogse uitbouw 
van de vrijetijdssector werden principes van toegankelijkheid richtinggevend voor het 
beleid. Pas de laatste decennia staat het principe van keuzevrijheid en consumentisme 
voorop, hetgeen pas volledig tot ontwikkeling is gekomen sinds de tweede helft van 
de jaren tachtig. Illustratief hiervoor is de opkomst van de commerciële televisie. In 
ruimtelijk aanbod van voorzieningen is de nadruk op vrijheid en consumptie zichtbaar 
in de verschuiving van de functionaliteit van voorzieningen naar aantrekkelijkheid en 
identiteit ervan. Het draait om entertainment, om plezier.

2 De toegenomen nadruk op keuzevrijheid en consumptie is op microniveau zichtbaar 
in hetgeen betiteld zou kunnen worden als de ‘verpersoonlijking’ of ‘individualisering’ 
van de vrije tijd. Daarmee wordt niet alleen gedoeld op het identiteitsvormende karakter 
van de vrijetijdsbesteding (zie boven), maar ook op het feit dat de vrijetijdsbesteding 
meer alleen en minder in gezamenlijkheid wordt doorgebracht: was vroeger één geza-
menlijke kamer verwarmd, verlicht en later voorzien van audio, tv en andere toebe-
horen, tegenwoordig zijn meerdere kamers zo toegerust, waardoor elk gezinslid de vrije 
tijd naar eigen believen kan inrichten (Van den Broek en De Haan 2003). Dankzij het 
feit dat men tegenwoordig over meerdere vervoermiddelen beschikt, is men ook voor de 
uithuizige activiteiten minder dan voorheen op elkaar aangewezen. De individualiser-
ing van het verplaatsingsgedrag en bijbehorende activiteitenpatronen is recentelijk nog 
eens aangewakkerd door de opmars van de tweede en in sommige gevallen zelfs derde 
auto.

3 Hoewel de reiskosten verhoudingsgewijs het minste zijn gestegen, is ook hier nog altijd 
een toename gerealiseerd van 62%. 

4 Toch heeft de auto de rol van de fi ets als het recreatieve voertuig bij uitstek niet rech-
tstreeks overgenomen. In de naoorlogse jaren heeft eerst de bromfi ets nog een rol van 
betekenis gespeeld. Waren er rond 1950 nog maar 4500 bromfi etsen in Nederland, 
begin jaren zestig waren dit er al ruim 1 miljoen. Vooral gedurende de vroege jaren 
zestig was de brommer het goedkope alternatief voor de auto. Hessels (1962) schat in 
dat het merendeel van het zondagse brommerverkeer gedurende de jaren zestig een
recreatieve functie had: het toeren over dijken en boulevards, door steden en door 
dorpen, met als doel om te zien en gezien te worden, als een opzichzelfstaand avontuur 
en om de kick van de snelheid te ervaren (zie ook Van der Vinne 2001). In 1970 werd met 
1,9 miljoen brom- en snorfi etsen een hoogtepunt bereikt, daarna namen de aantallen 
snel af. In 1980 waren er nog 650.000 stuks, rond de eeuwwisseling lag het aantal om 
en nabij de 700.000 exemplaren (cbs 2005). 

5 Informatievoorziening heeft van oudsher een belangrijke rol gespeeld in het constru-
eren van populaire beelden en plaatsmythen, waardoor bestemmingen (al dan niet 
bewust) aantrekkelijk werden gemaakt voor het grote publiek. In Nederland hebben 
auteurs als Thijsse en Couperus een belangrijke rol gespeeld in het onder de aandacht 
brengen en creëren van een natuur- en cultuurbeleving. In de naoorlogse jaren hebben 
de reisbeschrijvingen en televisieoptredens van Dr. L. van Egeraat een voorname 
bijdrage geleverd aan het stimuleren van het recreatieve verplaatsingen (vrijetijdsbeste-
ding als civilisatieoffensief ). Het bewust mythologiseren en romantiseren van plaatsen 
en plekken komt ook voor: zie bijvoorbeeld de revitalisatie en beoogde toeristische 
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exploitatie van veel industrieel erfgoed (zoals in het Ruhrgebied) of de opkomst van de 
nationale parken in de Verenigde Staten, die als bezienswaardigheid mede aantrekkelijk 
zijn gemaakt met reclamecampagnes van de auto-industrie (Peters 2003). 
Tegenwoordig spelen de media een nog belangrijker rol dan weleer. Via slimme mar-
keting en informatieverstrekking worden de te bezoeken activiteiten op het netvlies van 
potentiële consumenten gebrand, waardoor veraf gelegen locaties mentaal steeds dich-
terbij komen te liggen. Documentaires, reisprogramma’s en reisbijlagen van kranten 
en tijdschriften herinneren Nederlanders er voortdurend aan hoe mooi en bijzonder het 
elders is (Beunders en Peeters 2004). Internet heeft hier nog een extra dimensie aan toe-
gevoegd. Openingstijden van bezienswaardigheden, het interieur van hotels, de menu-
kaarten van restaurants, dienstregelingen van lokaal openbaar vervoer, zelfs de webcam 
in de verschillende zalen van een museum of de onderwaterwereld van een subtropisch 
aquarium, ze kunnen dankzij internet alle van tevoren worden bekeken en zo nodig 
op hun merites beoordeeld. Ten slotte speelt ook de informatie die via vrienden en 
bekenden door fotoboeken en dia-avonden wordt doorgespeeld een steeds belangrijker 
stimulans om eropuit te gaan. Vrijetijdsbesteding krijgt hierdoor wel steeds meer het 
karakter van moeten in plaats van willen (dit komt ook al tot uitdrukking in de spreektaal: 
‘moet’ jij nog op vakantie? in plaats van ‘ga’ jij nog op vakantie?). 
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3 Verplaatsingspatronen van uithuizigheid

3.1 Inleiding

Door de veranderingen in de vrije tijd en vrijetijdsbesteding kunnen steeds meer 
mensen op steeds meer tijdstippen naar steeds meer locaties toe gaan (zie
hoofdstuk 2). Hoe vertaalt zich dat in de mobiliteit? Hoe vaak is men onderweg, voor 
welke doeleinden en met welke vervoermiddelen?

In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld geschetst van de verplaatsings-
patronen in de vrije tijd. Er wordt aandacht besteed aan de hoeveelheid vrijetijds-
verplaatsingen en afgelegde afstanden (§ 3.2) en het gebruik van verschillende 
vervoermiddelen (§ 3.3). Daarnaast wordt bezien in hoeverre de verplaatsingspatro-
nen verschillen naar persoonskenmerken (§ 3.4). In aanvulling hierop wordt in de 
hoofdstukken 4 en 5 aandacht besteed aan de ruimtelijke en temporele patronen van 
uithuizigheid.

3.2 Aantallen verplaatsingen, reisduur en afgelegde afstanden

De meest recente gegevens over de vrijetijdsmobiliteit van Nederlanders kunnen 
worden ontleend aan het Mobiliteitonderzoek Nederland (mon) van Rijkswaterstaat 
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (rws-avv). Hieruit blijkt dat Nederlanders voor 
vrijetijdsdoeleinden (exclusief vakanties) ongeveer 8 keer per week onderweg zijn. 
Per keer kost dat gemiddeld 23 minuten reistijd, waarbij een afstand wordt over-
brugd van ruim 12 kilometer (tabel 3.1). Bezien over de hele Nederlandse bevolking 
gaat het om 6,6 miljard verplaatsingen per jaar, waarmee 2,5 miljard uur en 82 mil-
jard kilometer gemoeid zijn (tabel 3.2). Met 38% van alle verplaatsingen en 44% van 
de verreden kilometers vormt de vrije tijd veruit de belangrijkste reden van mobiliteit 
(fi guur 3.1). Voor de vrije tijd is men gemiddeld vaker onderweg dan voor het woon-
werkverkeer (17%) of het bezoek aan de winkels (22%).

Kader 3.1 Personen en bestemmingen: meten met het MON
De uitkomsten in dit hoofdstuk zijn gemeten op persoonsniveau. Het gaat dus steeds 
om verplaatsingen of afgelegde afstanden per persoon, en niet om verplaatsingen en 
afgelegde afstanden per auto of per fi ets.

De motieven zijn afgeleid van de activiteit op de plaats van bestemming. Indien de 
aankomstbezigheid het thuisadres was, is het motief herleid tot de bezigheid op de 
herkomstlocatie.
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Tabel 3.1
Aantallen verplaatsingen, reisduur en afgelegde afstand per persoon per dag, 2004

totale mobiliteit vrijetijdsmobiliteit
vrijetijdsmobiliteit als 
% van totale mobiliteit

verplaatsingen 3,06 1,17 38
reisduur (minuten) 61,4 26,5 43

reisduur per verplaatsing 20,0 22,7
afgelegde afstand (km) 32,7 14,5 44

afgelegde afstand per verplaatsing 10,7 12,5

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Figuur 3.1
Aantallen persoonsverplaatsingen (links) en afgelegde afstanden (rechts), naar motieven van totale 
mobiliteit, 2004 (in procenten)

Bron:  RWS-AVV (MON’04)
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Het grootste deel van de vrijetijdsmobiliteit is te herleiden tot het bezoek aan 
vrienden en familie, dat 39% van alle vrijetijdsverplaatsingen en bijna 50% van de 
bijbehorende kilometers voor zijn rekening neemt (fi guur 3.2). Gemiddeld leggen 
Nederlanders ten behoeve van sociale contacten ongeveer 15 kilometer af (enkele 
reis); op jaarbasis gaat het om 2,6 miljard verplaatsingen, waar bijna 1 miljard uur 
mee gemoeid is en bijna 40 miljard kilometer. Nederlanders zijn ongeveer drie keer 
week onderweg voor een sociaal bezoek (0,45 verplaatsingen per persoon per dag). 
Dit is overigens bij lange na niet indicatief voor de totale omvang en frequentie waar-
mee sociale contacten plaatsvinden. Het bezoek van anderen bij de respondent thuis 
is immers niet verdisconteerd in de cijfers van het Mobiliteitsonderzoek Nederland.1

Een tweede belangrijke bron van uithuizigheid is het recreatieve verkeer, dat 21% 
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van de verplaatsingen omvat en 14% van de kilometers. Dit betreft hoofdzakelijk de 
openluchtactiviteiten als het wandelen, het fi etsen en recreatieve autoritjes, alsmede 
de uitstapjes naar pretparken, dierentuinen en andersoortige attracties. Een derde 
belangrijke categorie van vrijetijdsverplaatsingen is het segment ‘overig’, een wei-
nigzeggende restcategorie, die activiteiten omvat als het bezoek aan bibliotheken en 
de kerk, vrijwilligerswerk en hobbygerelateerde bezoeken. Actieve sportbeoefening, 
horecabezoek en het bezoek aan bioscopen, musea en theaters hebben een aanzien-
lijk kleiner aandeel in de vrijetijdsmobiliteit.

Een grote lacune in de hier gebruikte databron is dat er geen gegevens in opgenomen 
zijn over het recreatieve winkelen. Andere onderzoeken laten zien dat dit een forse 
en in omvang groeiende categorie van vrijetijdsbesteding is (zie o.a. nbtc 2005). 
Helaas is het recreatieve winkelen in het mon niet als zodanig onderscheiden. Alle 
winkelgerelateerde verplaatsingen, of het nu de dagelijkse boodschappen betreffen 
of het plezierwinkelen in de binnenstad, zijn tot de categorie ‘winkelen’ gerekend 
– met 2,9 miljard verplaatsingen en 47 miljard kilometers goed voor 22% van alle 
verplaatsingen en een tiende van alle kilometers (tabel 3.2). Indien het mogelijk zou 
zijn het zogenaamde funshoppen te onderscheiden van de dagelijkse, noodzakelijke 
boodschappen (ter onderscheid van funshoppen ook wel betiteld als ‘runshoppen’, 
zie o.a. Borchert 1995; Evers et al. 2005) zou het aandeel vrijetijdsmobiliteit dus nog 
aanzienlijk hoger uitkomen.

Figuur 3.2
Aantallen persoonsverplaatsingen (links) en afgelegde afstanden (rechts), naar motieven van 
vrijetijdsmobiliteit, 2004 (in procenten)

Bron: RWS-AVV (MON’04)
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Tabel 3.2
Door Nederlanders gerealiseerde verplaatsingen, reisduur en afgelegde afstanden, 2004

verplaatsingen
(in miljoenen)

uren
(in miljoenen)

kilometers 
(in miljoenen)

gemiddelde afstand per 
 verplaatsing (km)

totaal 17.370 5.801 185.520 10,7

vrije tijd 6.613 2.505 82.476 12,5
sociale contacten 2.580 953 39.277 15,2
recreatie 1.320 608 11.501 8,7
sport 820 227 6.170 7,5
horeca 316 100 3.133 9,9
cultuur 103 51 1.628 15,8
overig 1.474 567 20.768 14,1

van/naar werk 2.919 1.244 47.025 16,1
winkelen 3.735 815 17.983 4,8

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Een ander grootschalig onderzoek dat bruikbare informatie biedt over de vrijetijds-
mobiliteit van Nederlanders is het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (cvto) van het nbtc 
en partners. Dagtochten worden hierin gedefi nieerd als alle vrijetijdsactiviteiten 
waarvoor men langer dan één uur van huis is, exclusief de bezoeken aan vrienden en 
familie en exclusief de activiteiten waar overnachtingen bij inbegrepen zijn. Anders 
dan in het mon, is sociale mobiliteit hier dus niet in verdisconteerd; anderzijds bevat 
het wel afzonderlijke informatie over het recreatieve winkelen. Andere voorbeelden 
van het soort dagtochten waarover het cvto informatie verschaft, zijn het bezoek 
aan een dierentuin of pretpark, een recreatieve wandeling op de Veluwe of in de 
duinen, en restaurant-, café- of bioscoopbezoek. De meting over de jaren 2004 en 
2005 wijst uit dat alle Nederlanders tezamen in een jaar tijd ruim 4,5 miljard dag-
tochtjes hebben gemaakt.2

De belangrijkste categorieën dagtochten zijn het recreatieve winkelen en de 
buitenrecreatie (waaronder wandelen, fi etsen en toeren met auto of motor), beide 
goed voor ruim een vijfde van alle uitstapjes (tabel 3.3). Andere veelvoorkomende 
dagtochten zijn het sporten (16%) en uitgaan (12%). Evenals de frequentie waarmee 
dagtochten voorkomen, variëren ook de afstanden die worden overbrugd sterk naar 
het soort activiteit. De gemiddelde afstand die Nederlanders voor dagtochten afl eg-
gen, bedraagt 18 kilometer enkele reis. Voor het sporten, de wellness en in mindere 
mate ook het recreatieve winkelen worden per keer relatief weinig kilometers afge-
legd. Daarentegen zijn vooral met het bezoek aan evenementen, attracties, culturele 
voorzieningen en het uitgaan per keer relatief veel kilometers gemoeid. De meeste 
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kilometers worden afgelegd voor het toeren met de auto en de motor, per keer res-
pectievelijk ruim 50 en bijna 70 kilometer (tabel 3.3 en fi guur 3.3).

Tabel 3.3
Aantallen dagtochten waarvoor men langer dan 1 uur van huis is, en daartoe afgelegde afstanden,a 2004-2005

aantallen dagtochten (%) afgelegde kilometers (%)
gemiddelde afstand 
enkele reis (km) 

totaal 100 100 18,1

buitenrecreatie 20,3 27,3 26,8
wv. wandelen 7,0 4,6 14,6
 f ietsen 3,9 3,7 19,5
 toeren met de auto 3,3 9,0 51,5
 toeren met de motor 0,3 1,1 69,6
waterrecreatie 4,1 3,6 15,1
sporten 15,7 8,9 10,5
toeschouwersport 1,8 2,1 19,7
wellness 2,0 1,5 13,9
attracties 6,0 7,6 23,2
evenementen 3,0 4,9 28,7
recreatief winkelen 20,7 17,6 14,1
cultuur 3,2 4,7 25,4
uitgaan 12,0 15,1 22,0
overig 11,0 6,7 11,1

a Afgelegde afstanden en gemiddelde afstand zijn exclusief de dagtochten waarvoor meer dan 200 kilometer (enkele reis) is 
overbrugd (circa 1% van de steekproef ).

Bron: NBTC (CVTO’05)



36 Verplaatsingspatronen van uithuizigheid

3.3 Vrije tijd = automobilitijd?

De dominantie van de auto
De auto is het meest gebruikte vervoermiddel in de vrije tijd: 80% van alle vrijetijds-
kilometers komt voor rekening van de auto; de fi ets en het openbaar vervoer hebben 
een gezamenlijk aandeel van slechts 15% (fi guur 3.4). Ook naar rato van het aantal 
verplaatsingen is de auto de belangrijkste bron van mobiliteit: 50% van alle vrijetijds-
verplaatsingen geschiedt per vierwieler. De statistieken van de dagtochten leveren 
eenzelfde beeld: bij 55% van alle dagtochten is de auto de gebruikte vervoerwijze. 
Uitgedrukt naar rato van het aantal verreden kilometers heeft de auto een aandeel 
in de dagtochtenmarkt van 75% (tabel 3.4 en 3.5). Tot op zekere hoogte is vrije-
tijdsmobiliteit dus synoniem aan automobiliteit, ofwel: vrije tijd is automobilitijd 
(Harms 2003b).

Figuur 3.3
Soorten dagtochten waarvoor men langer dan 1 uur van huis is, 2004-2005 (in procenten)a

a In procenten van het totaalaantal dagtochten en van het totaalaantal afgelegde kilometers. Aantallen
 kilometers exclusief de dagtochten waarvoor enkele reis meer dan 200 kilometer is overbrugd (circa 1% van 
 de steekproef ).

Bron: NBTC (CVTO’05) 
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Figuur 3.4
Aantallen vrijetijdsverplaatsingen per persoon per dag (links) en afgelegde vrijetijdskilometers per persoon 
per dag (rechts), naar vervoerwijzen, 2004 (in procenten)

Bron: RWS-AVV (MON’04)
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Met 62% van de verplaatsingen en 87% van de verreden kilometers is het bezoek aan 
vrienden en familie de meest auto-intensieve vrijetijdsbezigheid. Voor recreatieve 
doeleinden wordt daarentegen het minst gebruikgemaakt van de auto. De verklaring 
hiervoor is overigens voor de hand liggend: een groot deel van de recreatieve mobili-
teit bestaat immers uit wandelen en fi etsen (zie ook tabel 3.3). In alle gemotoriseerde 
verplaatsingen waarbij mobiliteit een doel op zichzelf is, heeft de auto wel een groot 
aandeel: drie op de vier ‘plezierverplaatsingen’ geschiedt per auto. Het resterende 
deel komt in belangrijke mate voor rekening van de motor, die relatief veel wordt 
gebruikt voor recreatieve doeleinden. Bij alle andere vrijetijdsactiviteiten, alsmede bij 
de onderscheiden dagtochten, heeft de auto steeds een aandeel van om en nabij 50% 
à 60% van de verplaatsingen, en 80% van de kilometers.

De dominante positie die de auto inneemt binnen de vrijetijdsmobiliteit neemt niet 
weg dat ook het fi etsen en lopen nog een vrij forse betekenis hebben: Uitgaande 
van de aantallen vrijetijdsverplaatsingen hebben zij een aandeel van respectievelijk 
22% en 23% (tabel 3.4). De fi ets wordt vooral veel gebruikt voor het gaan van en 
naar sportvoorzieningen. Een derde van alle verplaatsingen van en naar het sporten 
geschiedt per fi ets (zie ook Harms en Knol 2006). Voor alle andere vrijetijdsactivitei-
ten wordt grofweg een op de vijf keer gebruikgemaakt van de fi ets. Het zijn echter 
vooral de reguliere vrijetijdsactiviteiten op relatief korte afstanden (tot 5 kilometer) 
waarvoor men de fi ets neemt. Voor de meer incidentele activiteiten op grotere afstan-
den voert de auto de boventoon (zie verder § 4.3 en fi guur 4.3). Het lopen heeft vooral 
een recreatieve functie, namelijk het wandelen door stad, bos, polder, duinen of 
heide, alsmede de reguliere wandeling in de directe woonomgeving, al dan niet met 
de hond.
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Kader 3.2 Kanttekening bij het Mobiliteitsonderzoek Nederland

Het MON meet verplaatsingen van personen, niet de verplaatsingen van voertuigen

Alle analyses in dit hoofdstuk zijn gemeten op persoonsniveau. De uitkomsten hebben 
dus steeds betrekking op het aantal per auto of per fi ets gemaakte verplaatsingen, en 
niet op het aantal auto- of fi etsverplaatsingen. Anders gezegd: niet de auto of de fi ets 
is de meeteenheid, maar de persoon. Het aantal per auto gemaakte verplaatsingen of 
afgelegde kilometers mag dus niet zonder meer worden vertaald in aantallen auto’s of 
procenten van de verkeersdrukte.

Om toch wat te kunnen zeggen over het aantal fysieke autoverplaatsingen en autokil-
ometers moeten de aantallen persoonsverplaatsingen en persoonskilometers gedeeld 
worden door de gemiddelde bezettingsgraad van de auto. Maar omdat gegevens over 
het aantal inzittenden uit het MON alleen beschikbaar zijn voor autobestuurders, 
dienen de uitkomsten van een dergelijke exercitie met enige voorzichtigheid te worden 
betracht (zie ook § 3.4).
Ter indicatie: in de vrije tijd worden 6,6 miljard verplaatsingen gemaakt, waarvan 
3,3 miljard per auto. Maar omdat een auto in de vrije tijd gemiddeld 1,85 inzittenden 
telt, bedraagt het aantal autoverplaatsingen circa 1,8 miljard. Uitgedrukt in de per auto 
afgelegde afstanden gaat het om 66 miljard reizigerskilometers en 36 miljard voertuig-
kilometers (zie tabel).

Bron: RWS-AVV (MON’04) SCP-bewerking

persoonsverplaat-
singen per auto
(x miljoen)

auto-
verplaat singen
(x miljoen)

reizigers-
kilometers per 
auto (x miljoen)

auto-kilometers
(x miljoen)

totaal 8.592 5.606 141.327 92.215
vrije tijd 3.341 1.800  66.246 35.684

sociale contacten 1.600 855 34.085 18.885
recreatie 278 122 7.316 3.208
sport 445 264 4.883 2.900
horeca 157 75 2.419 1.153
cultuur 61 26 1.288  552

van/naar werk 1.717 1.548 35.087 31.624
winkelen 1.817 1.173 13.720 8.857
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Het openbaar vervoer vervult een zeer marginale functie in de vrije tijd van Neder-
landers: het omvat nog geen tiende van alle vrijetijdskilometers en slechts 3% van de 
verplaatsingen in de vrije tijd (tabel 3.4 en 3.5 en fi guur 3.5).3 De vrijetijdsactiviteiten 
waarbij het meeste gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer zijn culturele 
bezoeken en uitgaan, het bezoek aan erfgoed, evenementen en recreatief winkelen. 
Bijna allemaal activiteiten die door hun ligging in stedelijke of zeer sterk stedelijke 
gebieden het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijk maken.

Tabel 3.4
Aantallen persoonsverplaatsingen naar vervoerwijzen, 2004 (in absolute aantallen en procenten)

totaal (x miljoen) per auto (%) per ov (%) per f iets (%) lopend (%)

totaal 17.370 49 5 26 18

vrije tijd 6.613 51 3 22 23
sociale contacten 2.580 62 4 20 13
recreatie 1.320 21 1 17 58
sport 820 54 1 35 9
horeca 316 50 6 21 21
cultuur 103 59 11 18 10
overig 1.474 54 4 22 17

van/naar werk 2.919 58 9 26 4
winkelen 3.735 49 3 28 20

Bron: RWS-AVV (MON’04)
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Tabel 3.5
Aantallen reizigerskilometers naar vervoerwijzen, 2004

totaal (x miljoen) per auto (%) per ov (%) per f iets (%) lopend (%)

totaal 185.520 76 12 7 2

vrije tijd 82.476 80 9 6 2
sociale contacten 39.277 87 8 4 1
recreatie 11.501 64 7 14 10
sport 6.170 79 3 14 2
horeca 3.133 77 13 6 2
cultuur 1.628 79 13 5 1
overig 20.768 78 12 5 1

van/naar werk 47.025 75 15 6 1
winkelen 17.983 76 8 11 3

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Figuur 3.5
Aantallen dagtochten waarvoor men langer dan 1 uur van huis is, naar gebruikte vervoerwijzen, 2004/’05 
(in procenten)

Bron: NBTC 
(CVTO’05)
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Het succes van de auto
Het veelvuldige gebruik van de auto in de vrije tijd heeft talloze redenen. De belang-
rijkste motieven zijn samen te vatten onder een drietal noemers, te weten instrumen-
tele, affectieve en sociale motieven voor autogebruik (vrij naar Steg 2005).

Met instrumentele motieven voor autogebruik wordt gedoeld op de functionele ken-
merken van de vierwieler, die maken dat de auto als middel om zich van A naar B te ver-
plaatsen superieur is boven alternatieven. Voorbeelden hiervan zijn de snelheid van de 
auto, de fl exibiliteit, het gemak en comfort, en de mogelijkheid om er in gezamenlijk-
heid op uit te trekken. De vele functies die de auto zijn gebruikers biedt, geven hem een 
welhaast onoverbrugbare voorsprong ten opzichte van alternatieve vervoermiddelen.

Bezien vanuit de optiek van de vrije tijd zijn de belangrijkste functionele kenmer-
ken van de auto de fl exibiliteit en vrijheid. Het belang dat wordt gehecht aan fl exibili-
teit (en in het verlengde hiervan de snelheid) vloeit voort uit het feit dat Nederlanders 
hun vrije tijd op een steeds intensiever manier zijn gaan besteden. Een ‘hectisch’ 
vrijetijdsrepertoire waarin men binnen een kort tijdsbestek veel uiteenlopende activi-
teiten verricht en bezoekt, noopt tot een fl exibel en snel verplaatsingsgedrag, waarbij 
de auto in veel gevallen onontbeerlijk is (zie o.a. Steg en Kalfs 2000: 29). Een ander 
belangrijk kenmerk van de auto is de vrijheid die hij biedt. De individuele autonomie 
die de auto zijn berijders geeft, kan ook worden opgevat als keuzevrijheid, of meer 
toegespitst: bewegingsvrijheid. Dankzij de auto kunnen mensen zelf beslissen over 
het waar, wanneer en hoe van verplaatsingen. Vanwege de relatief grote mate van 
spreiding van vrijetijdsactiviteiten over ruimte en tijd, biedt de temporele en ruimte-
lijke ongebondenheid van de auto juist in de vrije tijd een belangrijke meerwaarde. 
Een andere vorm van vrijheid die de auto zijn bestuurder en passagiers biedt, is ver-
blijfsvrijheid: de auto als verlengstuk van de huiskamer, waar men zich vrij voelt om te 
doen en laten wat men wil.

Een tweede categorie redenen voor het succes van de auto in de vrije tijd betreft de 
affectieve motieven voor autogebruik. Daarmee wordt gedoeld op de dieperliggende 
gevoelens en emoties die de auto oproept, en het plezier en genot die van het auto-
rijden uitgaan (zie o.a. Sachs 1984). Recentelijk is ook daadwerkelijk in meerdere 
onderzoeken bevestigd dat het verplaatsen an sich en het autorijden in het bijzonder 
een intrinsieke waarde heeft. Elementen die hierbij een rol spelen zijn de behoefte aan 
avontuur, de behoefte aan afwisseling, de behoefte om alleen te zijn en de behoefte 
aan autonomie en controle. Ook de therapeutische waarde van het autorijden wordt in 
dergelijke onderzoeken genoemd (voor een overzicht, zie Ory en Mokhtarian 2005). 
In het verlengde hiervan hebben Larson en Lew (2005) een poging gedaan om de 
afzonderlijke waarde van de verplaatsingstijd in te schatten. Een van de opmerkelijke 
resultaten was dat voor een derde van de door hen bekeken respondenten de recre-
atieve activiteit op de plaats van bestemming als zodanig ontoereikend was om de 
gerealiseerde verplaatsing te rechtvaardigen. De extra waarde van het verplaatsen zelf 
bleek benodigd te zijn om de activiteiten te billijken.
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Een laatste categorie redenen voor het succes van de auto betreft de sociale of sym-
bolische motieven voor autogebruik. Daarmee wordt gedoeld op de auto als middel 
voor sociaal onderscheid en statusvorming, juist en vooral in de vrije tijd (Steg en 
Kalfs 2000). Het archetype van de sociale vergelijking is de boulevard: de blikken 
parade die dient om te kijken en te vergelijken, te bewonderen en te verafschuwen, te 
beoordelen en te veroordelen (vgl. Harms 2005a).4

Een ontwikkeling die de voorsprong van de auto op andere vervoermiddelen in sterke 
mate heeft bevestigd en versterkt, is de aanzienlijke verbetering van de uitrusting en 
kwaliteit van de vierwieler. Een vergelijking van de meest verkochte auto in 1975 met 
het vergelijkbare instapmodel in 2005 wijst uit dat de auto in dertig jaar tijd behoor-
lijk sneller, krachtiger, feller, veiliger, gevarieerder, luxueuzer, gemakkelijker, com-
fortabeler en electronischer is geworden (zie kader 3.3).

Kader 3.3 Nederlands meest verkochte auto
Bijna dertig jaar lang is de Opel Kadett/Astra de meest verkochte auto van Nederland 
geweest. Hoe heeft deze auto zich in die periode ontwikkeld?

Een vergelijkende analyse van technische gegevens maakt duidelijk dat de huidige 
modellen zwaarder zijn (+35%), sneller (+25%), krachtiger (+100% pk), feller
(–35% 0/100 km), veiliger (ABS/airbags), gevarieerder (van 3 naar 9 motorvarianten), 
luxueuzer (airconditioning), gemakkelijker (stuurbekrachtiging), comfortabeler, 
 electronischer, schoner en gestileerder dan de voorgangers van medio jaren zeventig.

Bron: Van de Kerkhof (1976); Van der Vlugt (1985 en 1995); Brantsen (2005)

3.4 Het wie en met wie van de vrijetijdsmobiliteit

Wie is er in de vrije tijd onderweg? En met wie is men onderweg? De in het voor-
gaande gepresenteerde cijfers hadden steeds betrekking op de gemiddelden voor alle 
Nederlanders. De gemiddelde Nederlander bestaat echter niet. Mannen hebben een 
ander activiteitenpatroon dan vrouwen, en ouderen weer een ander dan jongeren.
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In deze paragraaf wordt de vraag gesteld in hoeverre en in welke mate de vrijetijds-
mobiliteit verschilt naar persoonskenmerken. Daarnaast wordt bezien hoe het zit 
met het samen reizen in de vrije tijd.

Wie?
Tabel 3.6 geeft een overzicht van het aandeel van de vrijetijdsmobiliteit en de verde-
ling daarvan over vervoermiddelen naar enkele belangrijke persoonskenmerken.

Tabel 3.6
Aantallen vrijetijdsverplaatsingen, afgelegde afstanden en vervoerwijzegebruik, naar persoonskenmerken, 2004 
(in absolute aantallen en procenten)

totalen vrijetijdsmobiliteit vervoerwijzegebruik vrijetijdsverplaatsingen

aantallen 
 verplaatsingen

afgelegde 
 kilometers per auto (%) per ov (%)  per f iets (%)  lopend (%)

totaal 1,17 14,5 51 3 22 23

sekse

man 1,16 15,1 51 3 22 22
vrouw 1,18 13,9 50 3 21 24

leeftijd

0-11 jaar 1,25 12,7 54 1 22 22
12-17 jaar 1,28 11,6 30 3 44 18
18-34 jaar 1,15 15,7 53 6 20 18
35-64 jaar 1,17 15,8 54 2 18 25
C 65 jaar 1,02 12,3 44 4 19 30

inkomen per jaar

< 7.500 euro 1,21 15,9 45 5 25 22
7.500 euro -15.000 euro 1,14 13,4 48 4 19 25
15.000 euro -22.500 euro 1,20 16,0 55 3 18 23
22.500 euro -30.000 euro 1,22 17,8 55 3 17 24
> 30.000 euro 1,25 20,9 59 2 15 22

opleidingsniveau

lo, lbo, mavo 1,08 12,0 46 3 24 24
mbo, havo, vwo 1,19 15,9 54 4 19 22
hbo, wo 1,33 20,6 52 4 20 23

autobezit

wel 1,21 15,3 54 2 20 22
niet 0,89 9,3 14 15 32 33

Bron: RWS-AVV (MON’04)
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Een van de meest opvallende feiten is dat vrouwen zich ongeveer even vaak verplaat-
sen als mannen, maar minder kilometers afl eggen. Voor de mobiliteit als geheel kan 
dit deels worden verklaard uit de verschillen in taken tussen mannen en vrouwen: 
mannen zijn relatief vaker onderweg naar en van het werk, en vrouwen genereren 
meer huishoudelijke en zorggerelateerde mobiliteit. Het resultaat is verhoudings-
gewijs veel verplaatsingen over relatief korte afstanden (zie ook Harms 2005b: 215). 
Waarschijnlijk is dit tevens een verklaring voor de gevonden verschillen in vrijetijds-
mobiliteit. Ofwel: frequentie en reikwijdte van de vrije tijd van mannen en vrouwen 
zijn afgestemd op hun dagelijkse ritmes en routines. De bezigheden van vrouwen 
zijn versnipperd over meerdere, kortdurende activiteiten dichtbij huis, terwijl 
mannen langere, aaneengesloten activiteiten ondernemen op grotere afstand van de 
woning. Ook de soorten vrijetijdsactiviteiten die mannen en vrouwen ondernemen 
verschillen.

Zo lijken vrouwen meer geporteerd voor het onderhouden van sociale contacten, 
terwijl mannen vaker aan actieve sportbeoefening doen en horecagelegenheden 
bezoeken (bijlage B). De emancipatie van de vrouw in termen van arbeidsparticipatie 
en toegenomen rijbewijs- en autobezit, heeft er evenwel toe geleid dat het mobili-
teitspatroon van vrouwen de laatste jaren meer is gaan lijken op dat van mannen 
(Harms 2003a: 36). Ook de oriëntatie ten aanzien van de vrije tijd is hierdoor 
veranderd. Werkende vrouwen houden er een actiever vrijetijdspatroon op na dan 
niet-werkende vrouwen, en zijn tevens meer georiënteerd op uithuizige activiteiten 
(Van Schendelen 1992). Voor de Verenigde Staten vinden Lawson (2001: 54) en Handy 
et al. (2003: 7) zelfs in het geheel geen verschillen meer in het vrijetijdsgerelateerde 
verplaatsingsgedrag naar geslacht.5

Ten aanzien van de leeftijd blijkt dat kinderen en jongeren het meeste onderweg 
zijn voor vrijetijdsdoeleinden, terwijl de werkzame leeftijdsgroepen van 18 tot 65 
jaar gemiddeld de meeste kilometers afl eggen. De verklaring is voor de hand lig-
gend: kinderen en jongeren hebben veel tijd ter beschikking om er vaak op uit te 
trekken, maar zijn beperkt in hun mobiliteitsmogelijkheden, hetgeen de reikwijdte 
verhoudingsgewijs klein maakt. De werkzame leeftijdsgroepen beschikken over 
minder tijd, maar meer middelen om er in de vrije tijd op uit te trekken, waardoor de 
afgelegde afstanden per saldo hoger uitkomen. Voor de ouderen geldt dat zij relatief 
minder uithuizig zijn en dus ook minder vrijetijdsverkeer genereren.

Er is echter één uitzondering op het systematische patroon van afnemende mobi-
liteit naar toenemende leeftijd. In de leeftijdsgroep van 60-64-jarigen is namelijk een 
kortstondige opleving van de uithuizigheid en mobiliteit zichtbaar. Het betreft ver-
moedelijk vooral de recentelijk gepensioneerden die nog erg gezond zijn en dit maxi-
maal benutten door er zoveel mogelijk op uit te trekken. De stapsgewijs afnemende 
mobiliteit naar toenemende leeftijd boven de 65 jaar heeft deels te maken met de 
verslechterende gezondheidssituatie waar het ouder worden mee gepaard gaat. Deels 
is dit echter ook een generationeel verschijnsel: de hedendaagse ouderen hebben een 
lager rijbewijs- en autobezit en zijn minder welgesteld dan de aan komende groep 
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ouderen, i.e. de ouderen van de toekomst. Anders gesteld: de ouderen van de toe-
komst zullen naar verwachting meer vrijetijdsmobiliteit genereren dan de huidige 
generatie ouderen.

Ten aanzien van de ontwikkelingen in dagtochten is deze verwachting overigens 
gerelativeerd door Van Middelkoop (2004), die geen verandering heeft geconstateerd 
in de uithuizigheid en soorten activiteitenpatronen ten opzichte van vorige cohor-
ten ouderen (zie ook Jókövi en Lübke 2004). Vooralsnog geldt dat de 65-plussers het 
minst frequent en minst langdurig participeren in het verkeer, en ook de minste 
kilometers afl eggen.

Opvallend is ook het verschil in het gebruik van vervoerwijzen naar leeftijdsgroe-
pen. Zo domineert bij kinderen de auto, hetgeen impliceert dat zij veelvuldig zijn 
aangewezen op ouders of andere volwassenen die hen van de ene naar de andere 
activiteit chaufferen. Eerder heeft Karsten (1995) in dit verband gesproken over de 
opkomst van de ‘achterbankgeneratie’. Bij jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot
17 jaar domineert de fi ets (bijna de helft van alle vrijetijdsverplaatsingen), bij volwas-
senen in de leeftijd van 18 tot 64 jaar is de auto favoriet, en bij de ouderen wordt er 
verhoudingsgewijs veel gelopen. Dat laatste zal opnieuw vooral samenhangen met 
de verschillen tussen generaties. Het op een veel lager niveau liggende rijbewijsbezit 
onder ouderen is wat dat betreft veelzeggend.6

De verschillen naar inkomens duiden op een beeld van toenemende vrijetijdsmobili-
teit naar oplopende welstand. Mensen met hoge inkomens gaan er vaker en verder op 
uit, en maken bovendien meer gebruik van de auto. Eenzelfde patroon is zichtbaar 
bij de verschillen naar opleidingsniveau: hoe hoger de genoten opleiding, des te meer 
vrijetijdsmobiliteit. Uiteraard zijn de gevonden verschillen voor een belangrijk deel 
oorzakelijk: mensen met een hoger inkomen en dito opleiding beschikken nu een-
maal over meer hulpbronnen om er in de vrije tijd op uit te gaan. Maar ook geheel 
andersoortige factoren spelen hier een rol, zoals de geografi sche reikwijdte van 
contacten en activiteitenpatronen, die toeneemt naar oplopende maatschappelijke 
status. Hoe hoger het opleidingsniveau, des te groter de ruimtelijke eenheid waar-
binnen het dagelijks leven plaatsvindt en hoe verder het geografi sche blikveld voor 
activiteiten zich uitstrekt (zie ook § 4.4). Eenzelfde conclusie is van toepassing op de 
geografi sche reikwijdte van sociale contacten: hoe hoger het opleidingsniveau, des te 
groter de geografi sche afstand tot familie en vrienden (Mulder en Kalmijn 2004).

Dat de auto fungeert als facilitator van verplaatsingen in de vrije tijd is duidelijk 
zichtbaar in een vergelijking tussen mensen met en mensen zonder auto: Mensen 
die de beschikking hebben over een auto zijn uithuiziger en bezoeken meer verschil-
lende bestemmingen. Andersom zijn de mogelijkheden voor uithuizige vrijetijdsbe-
steding zonder auto beperkt. In Duits onderzoek is ‘autoloosheid’ zelfs aangeduid 
als een kernprobleem voor het zich niet of niet-voldoende kunnen ontplooien in de 
vrije tijd (geciteerd in Lanzendorf 2000: 51).
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Met wie?
De vraag met wie men in de vrije tijd onderweg is, kan deels worden beantwoord 
door gebruikmaking van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (mon), waarin gege-
vens zijn opgenomen over het aantal inzittenden bij autoverplaatsingen7 (fi guur 3.6).

Een van de conclusies die uit de gegevens kan worden afgeleid, is dat men in de 
vrije tijd relatief vaak tezamen onderweg is. In de vrije tijd omvat elke tweede auto-
verplaatsing naast een bestuurder een of meerdere passagiers. Voor de mobiliteit als 
geheel is dit slechts voor een derde van alle verplaatsingen het geval.

De verplaatsingen met meerdere inzittenden betreffen vaak de gezinnen met kin-
deren. Dergelijke gezinnen worden vaak geremd in hun uithuizigheid en vrijetijds-
mobiliteit. Niet alleen begrenzen kinderen door hun aanwezigheid de hoeveelheid 
beschikbare vrije tijd van huishoudens, ook worden de fi nanciële bestedingsruimte 
en de geografi sche actieradius hierdoor beperkt. Anderzijds kunnen kinderen in 
veel gevallen toch ook juist weer aanleiding geven tot bepaalde activiteiten die men 
anders niet zou hebben ondernomen, zoals een bezoek aan een pretpark of eve-
nement. Uit empirisch onderzoek is gebleken dat kinderen in ieder geval een rem 
vormen op sociale contacten en natuurbezoek (Lanzendorf 2000: 196).

Hoe varieert de bezettingsgraad naar soorten vrijetijdsmobiliteit (fi guren 3.7 en 3.8)? 
Sociale verplaatsingen blijken een bezettingsgraad te kennen die vergelijkbaar is met 
het totale vrijetijdsverkeer. Bij verplaatsingen om recreatieve doeleinden zijn de pas-
sagiersstoel en de achterbank vaker bezet, terwijl sportgerelateerde verplaatsingen 
juist vaker alleen plaatsvinden.

Figuur 3.6
Bezettingsgraad totaalaantal autoverplaatsingen (links) en autoverplaatsingen in de vrije tijd (rechts), 2004 
(in procenten)

Bron:  RWS-AVV (MON’04)

1 inzittende
(64%)

2 inzittenden
(25%)

3 inzittenden (6%)
4 inzittenden (3%)

5 of meer inzittenden
(1%)

1 inzittende
(46%)

2 inzittenden 
(35%)

3 inzittenden 
(10%)

4 inzittenden (7%)

5 of meer inzittenden
(3%)
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Figuur 3.7
Bezettingsgraad van de auto bij sociale verplaatsingen (links) en recreatieve verplaatsingen (rechts), 2004
(in procenten)

Bron:  RWS-AVV (MON’04)

1 inzittende
(47%)

2 inzittenden
(36%)

3 inzittenden
(10%)

4 inzittenden (6%)

5 of meer inzittenden
(2%)

1 inzittende
(30%)

2 inzittenden (40%)

3 inzittenden
(12%)

4 inzittenden
(13%)

5 of meer inzittenden
(6%)

Figuur 3.8
Bezettingsgraad van de auto bij sportverplaatsingen (links) en overige vrijetijdsverplaatsingen (rechts), 2004 
(in procenten)

Bron:  RWS-AVV (MON’04)
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3.5 Resumerend

De vrije tijd heeft een groot aandeel in de totale mobiliteit van personen: het aan-
deel omvat 38% van alle verplaatsingen en 44% van alle afgelegde kilometers. Met 
name met het bezoek aan vrienden en familie zijn veel kilometers gemoeid, maar 
ook recreatieve verplaatsingen zoals het wandelen en fi etsen brengen veel mobiliteit 
teweeg. Tezamen maken de Nederlanders op jaarbasis 6,6 miljard vrijetijdsver-
plaatsingen, waarmee een totale afstand is gemoeid van 82 miljard kilometer (bijna 
2 miljoen keer de aardbol rond) en een tijdsduur van 2,5 miljard uur. In werkelijkheid 
liggen deze aantallen nog aanzienlijk hoger. De oorzaak hiervan is dat de gegevens-
bron waaruit de aantallen zijn afgeleid geen informatie verschaft over de omvang van 
de mobiliteit voor het recreatieve winkelen.

Op basis van een andere databron wordt duidelijk dat het ‘funshoppen’ een groot 
aandeel heeft in het totaalaantal dagtochten dat Nederlanders maken en de kilome-
ters die hiermee gemoeid zijn. Een andere kanttekening bij de hier gepresenteerde 
aantallen is dat er alleen gegevens in zijn opgenomen over de verplaatsingen die 
Nederlanders binnen de eigen landsgrenzen maken. Alle kilometers die Nederlan-
ders in het buitenland afl eggen zijn dus niet in de aantallen verdisconteerd, evenmin 
als de kilometers die buitenlanders in Nederland realiseren.

De auto is het meest gebruikte vervoermiddel in de vrije tijd, zowel naar rato van het 
aantal verplaatsingen als naar rato van het aantal afgelegde kilometers. Met meer 
dan de helft van alle verplaatsingen en 80% van de verreden kilometers is vrije tijd 
in zekere zin synoniem aan automobilitijd. Het fi etsen en met name ook het lopen 
komen veel minder vaak voor, en zijn in de vrije tijd vaak een doel op zichzelf: het 
verplaatsen om te recreëren of te bewegen. Het openbaar vervoer heeft een margi-
naal aandeel in de vrijetijdsverplaatsingen. Als het al wordt gebruikt, is het vooral 
ten behoeve van bestemmingen in de stedelijke gebieden.

De belangrijkste redenen voor het succes van de auto in de vrije tijd zijn samenge-
vat onder een drietal noemers, te weten instrumentele, affectieve en sociale motieven.

De verschillen in vrijetijdsmobiliteit naar persoonskenmerken maken duidelijk dat 
vrouwen zich ongeveer even vaak verplaatsen als mannen, maar wel relatief dichter 
bij huis blijven. De 65-plussers verplaatsen zich minder vaak dan de tieners en de 
werkzame leeftijdsgroepen van 18 tot 65 jaar. De verschillen naar inkomens duiden 
op een beeld van toenemende vrijetijdsmobiliteit naar oplopende welstand. Mensen 
met hoge inkomens gaan er vaker en verder op uit, en maken bovendien meer 
gebruik van de auto. Eenzelfde patroon is zichtbaar bij de verschillen naar oplei-
dingsniveau: hoe hoger de genoten opleiding, des te meer vrijetijdsmobiliteit. Een 
laatste onderscheid is dat naar wel of geen autobezit: mensen die geen auto hebben 
trekken er in de vrije tijd minder vaak op uit, zijn minder lang onderweg en leggen 
vooral ook veel minder kilometers af.
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Noten

1 Evenmin biedt het mon informatie over de contacten per brief, telefoon of internet.
2 Dat lijkt vreemd, want dat komt neer op 300 dagtochten per persoon per jaar. Hier 

moet echter worden beseft dat de term ‘dagtochten’ breed moeten worden uitgelegd: 
het betreft alle uithuizige activiteiten die langer duren dan 1 uur. Zo bezien vallen ook 
activiteiten zoals een lange wandeling met de hond, of het bezoek aan het buurtcafé of 
de kerk hieronder (zie ook hoofdstuk 1).

3 Ter vergelijking: het aandeel van het openbaar vervoer in totale mobiliteit beslaat 5% 
van alle verplaatsingen en 12% van de afgelegde afstanden (zie ook Harms 2005b: 213).

4 Een additionele verklaring voor het niet afl atende succes van de auto (hetgeen nog 
niet is genoemd in het bovenstaande) kan worden gevonden in het psychologische 
mechanisme van gewoontegedrag. Daarbij is het autogebruik geen uitvloeisel van een 
beredeneerde afweging tussen voor- en nadelen ervan, maar een ‘repeterend’ automa-
tisme. Men kiest voor de auto vanuit de gewoonte dit altijd al te doen (Aarts 1996). Dat 
steeds meer autogebruikers handelen vanuit de gewoontetraditie wordt benadrukt 
door Peeters (2000), die stelt dat de auto diep geworteld is in onze cultuur: auto-
gebruik is een ‘automatisme’ geworden, en geldt steeds meer als de maat der dingen. 
Ook  Tieleman (1998) constateert dat de auto zich heeft ontwikkeld tot een alledaagse 
vanzelfsprekendheid – een fundamenteel en onaantastbaar recht waar niet aan mag 
worden getornd. 

5 Lanzendorf (2000: 196) komt op basis van een studie naar weekendgerelateerde 
mobiliteit in en rondom Keulen tot eenzelfde conclusie.

6 Van de 65-70-jarigen heeft meer dan 70% een rijbewijs, bij de 70-75-jarigen en
75-80-jarigen loopt dat terug tot respectievelijk 60% en 50%, onder 80-plussers (het 
merendeel van hen zijn vrouwen) ligt het rijbewijsbezit op 30% (ovg’03).

7 Omdat het aantal inzittenden in het mon alleen bekend is voor verplaatsingen waarbij 
de respondent de autobestuurder was, moeten de hier gepresenteerde gegevens met 
enige voorzichtigheid worden betracht.
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4 Ruimtelijke patronen van uithuizigheid

4.1 Inleiding

Waar ondernemen Nederlanders het liefst hun vrijetijdsactiviteiten? Hoe ver begeeft 
men zich in de vrije tijd van huis en haard? Richt men zich vooral op de bestemmin-
gen in de nabije woonomgeving, of zoekt men het liever ver van huis?

Onderwerp van dit hoofdstuk is de ruimtelijke reikwijdte van de vrijetijdsmobiliteit. 
Eerst wordt bezien welke afstanden worden afgelegd in de vrije tijd (§ 4.2) en hoe 
dat verschilt per vervoerwijze (§ 4.3). Op basis van aanvullend onderzoeksmateriaal 
wordt vervolgens afzonderlijk aandacht besteed aan de geografi sche reikwijdte van 
sociale contacten: hoe ver wonen familieleden van elkaar en door welke factoren 
wordt dat bepaald (§ 4.4)? Ten slotte wordt gekeken naar regionale verschillen en 
patronen in uithuizigheid (§ 4.5), en in het verlengde daarvan naar de gerichtheid 
van stedelingen op het platteland en vice versa (§ 4.6).

4.2 Nabij en veraf: regulier versus incidenteel

Meer dan de helft van alle vrijetijdsverplaatsingen heeft een bestemming die binnen 
5 kilometer ligt van het herkomstadres. Bijna een op de vijf verplaatsingen gaat zelfs 
niet verder dan 1 kilometer. Twee derde van alle vrijetijdsverplaatsingen blijft binnen 
de gemeente van herkomst. Een op de vier verplaatsingen in de vrije tijd betreft een 
afstand van meer dan 10 kilometer, ‘slechts’ een op de tien gaat over een afstand van 
meer dan 30 kilometer (zie fi guur 4.1 en tabel 4.1).

De vrijetijdsverplaatsingen met verhoudingsgewijs de grootste reikwijdte betref-
fen de bezoeken aan culturele activiteiten. Zij zijn het minst gericht op de nabijheid 
van de directe woonomgeving en het meest op bestemmingen van 30 kilometer of 
verder. Voor de recreatieve activiteiten is men juist in sterke mate aangewezen op de 
directe woonomgeving: zeven op de tien recreatieve verplaatsingen reiken niet verder 
dan 5 kilometer, meer dan driekwart blijft binnen de gemeentegrenzen.

Een verklaring voor de sterke oriëntatie van de uithuizige vrijetijdsbesteding op de 
directe leefomgeving kan worden gevonden in het onderscheid tussen reguliere en 
incidentele vrijetijdsactiviteiten (zie ook hoofdstuk 1). Met het eerste wordt gedoeld 
op de vrijetijdsactiviteiten die Nederlanders met enige regelmaat op vaste tijdstippen 
en vaste plaatsen ondernemen, zoals het bezoek aan buurthuis, kerk of bibliotheek, 
maar ook het ommetje met de hond of het joggen door het bos. De incidentele vrije-
tijdsactiviteiten omvatten de bezoeken die eenmalig of niet vaak worden onderno-
men, zoals de uitstapjes waarvoor men een hele dag van huis is.1



51Ruimtelijke patronen van uithuizigheid

Hoewel er een zekere overlap is in het onderscheid tussen de gebruikte databron-
nen, worden de resultaten van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (mon) voor een 
belangrijk deel gekleurd door de reguliere vrijetijdsactiviteiten, terwijl het Continu-
VrijeTijdsOnderzoek (cvto) en het Onderzoek dagrecreatie (odr) vooral de inci-
dentele activiteiten meten. Die laatste bronnen duiden dan ook op grotere afgelegde 
afstanden, en anderzijds een aanzienlijk minder sterke oriëntatie op de dagelijkse 
leefomgeving (fi guur 4.2 en tabel 4.2). Voor bijna een op de vijf dagtochten worden 
afstanden overbrugd die groter zijn dan 30 kilometer. 60% van de dagtochten betreft 
een bestemming buiten de eigen gemeente. Vooral voor de mobiliteit om de mobi-
liteit, met name het toeren met de auto en de motor en in mindere mate ook het 
fi etsen, worden grote afstanden overbrugd. Maar ook voor evenementen, attracties, 
cultuur en uitgaan zoekt men het vaker dan niet buiten de eigen leefomgeving.

Figuur 4.1
Aantallen persoonsverplaatsingen in de vrije tijd, naar afstandsklassen, 2004 (in procenten)

Bron:  RWS-AVV 
(MON’04) 
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Tabel 4.1
Aantallen persoonsverplaatsingen in de vrije tijd, naar afstandsklassen, 2004 (in procenten)

binnen gemeente buiten gemeente totaal

0-1 km 1-2,5 km > 2,5 km < 10 km 10-30 km > 30 km

totaal 18 24 26 10 13 9 100

vrije tijd 17 22 27 10 13 10 100
sociale contacten 15 18 26 11 16 14 100
recreatie 26 28 23 8 8 7 100
sport 11 25 36 13 11 5 100
horeca 17 22 27 11 15 8 100
cultuur 7 16 31 8 23 15 100
overig 17 22 28 10 13 11 100

van/naar werk 6 13 29 10 25 16 100
winkelen 23 32 25 10 8 2 100

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Figuur 4.2
Aantallen dagtochten waarvoor men langer dan 1 uur van huis is, naar afstandsklassen, 2004/’05 
(in procenten)

Bron: NBTC 
(CVTO’05)
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Tabel 4.2
Aantallen dagtochten waarvoor men langer dan 1 uur van huis is, naar afstandsklassen, 2004/’05
(in procenten)

binnen/buiten gemeente afgelegde afstand (enkele reis)

binnen 
gemeente

buiten 
gemeente totaal 0-5 km 5-10 km 10-30 km > 30 km totaal

totaal 40 60 100 35 21 25 18 100

buitenrecreatie 30 70 100 19 20 31 30 100
w.v. wandelen 39 61 100 30 31 26 13 100

f ietsen 36 64 100 9 18 53 20 100
toeren met de auto 10 90 100 2 4 27 66 100
toeren met de motor 12 88 100 2 4 13 81 100

waterrecreatie 41 59 100 42 23 23 13 100
sporten 49 51 100 47 23 21 8 100
toeschouwersport 41 59 100 37 18 24 21 100
wellness 43 57 100 41 23 22 14 100
attracties 35 65 100 33 17 24 26 100
evenementen 28 72 100 25 17 26 32 100
recreatief winkelen 42 58 100 35 24 27 13 100
cultuur 29 71 100 24 20 30 27 100
uitgaan 38 62 100 33 18 26 23 100
overig 51 49 100 51 22 17 9 100

Bron: NBTC (CVTO’05)

4.3 Reikwijdte van auto, openbaar vervoer en fi ets

Hoe groter de afstand tot de bestemming, des te vaker wordt er gebruikgemaakt van 
de auto (tabel 4.3). Bij verplaatsingen van meer dan 10 kilometer is de auto met 82% 
tot 85% het meest gebruikte vervoermiddel. Maar ook bij verplaatsingen die dichter 
bij huis blijven, wordt veel gebruikgemaakt van de auto: een op de vijf verplaatsingen 
binnen een straal van 2,5 kilometer geschiedt per vierwieler.

Binnen een straal van 1 kilometer wordt vooral veel gelopen, in zeven op de tien 
verplaatsingen. De fi ets wordt vooral gebruikt in verplaatsingen binnen een reik-
wijdte van 1 tot 5 kilometer. Het openbaar vervoer wordt het meest gebruikt op 
grotere afstanden; vanaf 30 kilometer heeft het een aandeel van grofweg 10% van de 
verplaatsingen.
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Tabel 4.3
Aantallen persoonsverplaatsingen in de vrije tijd, naar afstandsklassen en vervoerwijzen, 2004 (in procenten)

binnen gemeente buiten gemeente

0-1 km 1-2,5 km > 2,5 km < 10 km 10-30 km > 30 km

vrije tijd 100 100 100 100 100 100
auto 7 29 58 68 87 87
openbaar vervoer 0 0 4 3 5 10
f iets 21 35 28 19 6 1
lopen 71 33 9 9 0 0

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Bovenstaande bevindingen worden weerspiegeld in fi guur 4.3, waarin is gekeken hoe 
het gebruik van auto, openbaar vervoer en fi ets is verdeeld over de afstandsklassen. 
Het openbaar vervoer, en daarbinnen met name de trein, vervult vooral een functie 
op de langere afstanden: twee derde van de vrijetijdsgerelateerde openbaar-vervoer-
verplaatsingen vindt plaats over een afstand van meer dan 10 kilometer. Het lopen 
en fi etsen vindt uiteraard juist vooral plaats op de korte afstanden: negen op de tien 
verplaatsingen die lopend zijn afgelegd, reiken niet verder dan 2,5 kilometer; het fi et-
sen betreft in driekwart van de gevallen afstanden tot 5 kilometer. Gelegen tussen 
deze extremen neemt de auto een middenpositie in: hier behelst grofweg 50% van de 
verplaatsingen een afstand tot 10 kilometer en eveneens grofweg 50% verplaatsingen 

Figuur 4.3
Verdeling van vervoerwijzegebruik in de vrije tijd, naar afstandsklassen, 2004 (in procenten)

Bron: RWS-AVV 
(MON’04)
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met een afstand van meer dan 10 kilometer. Eigenlijk speelt de auto een rol binnen 
alle afstandsklassen, uitgezonderd de verplaatsingen tot 1 kilometer.

4.4 Reikwijdte van sociale contacten

In de voorgaande tabellen en fi guren is gezien dat de mate waarin Nederlanders in 
de vrije tijd gericht zijn op hun eigen leefomgeving verschilt naar de soort activiteit. 
De meest voorkomende vrijetijdsactiviteiten zijn, zoals gezegd, het bezoek aan fami-
lie en vrienden. Naar de geografi sche reikwijdte van sociale contacten is tot op heden 
weinig tot geen onderzoek verricht. Reden om daaraan in deze paragraaf wat meer 
aandacht te besteden.

In fi guur 4.1 en tabel 4.1 is reeds duidelijk gemaakt dat sociale contacten wat meer 
op veraf gericht zijn dan andere vrijetijdsactiviteiten. Niettemin zijn nog altijd zes op 
de tien sociale contacten intragemeentelijk, 15% van de contacten reikt niet verder 
dan 1 kilometer (tabel 4.1). Toch is dat duidelijk minder dan voor de andere onder-
scheiden vrijetijdsactiviteiten, die, meer dan het bezoek aan vrienden en familie, op 
de directe woonomgeving zijn georiënteerd. Voor sociale contacten lijkt men over het 
algemeen wat vaker op veraf gelegen locaties te zijn gericht; in bijna een op de drie 
gevallen betreft het een afstand van 10 kilometer of meer.

Nadeel van het Mobiliteitsonderzoek Nederland is dat er geen onderscheid kan 
worden gemaakt naar de soorten sociale contacten. De bezoeken aan vrienden, ken-
nissen en familie zijn alle onder één noemer geschaard. In de periode tussen 2002 
en 2004 is er echter een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar sociale relaties, 
op basis waarvan kan worden achterhaald hoe ver familieleden en vrienden van 
elkaar wonen en hoe vaak ze elkaar bezoeken. In deze Netherlands kinship panel 
study (nkps) is via de hoofdrespondenten informatie verkregen over vader, moeder, 
maximaal twee kinderen, één schoonouder, maximaal twee broers of zussen en één 
vriend(in).2 Over de resultaten van het nkps, en in het bijzonder de reikwijdte van 
familierelaties, is voor het eerst gerapporteerd in een speciaal themanummer van het 
tijdschrift Demos (Mulder en Kalmijn 2004; Dykstra en Komter 2004).

Gemiddeld wonen familieleden 34 kilometer van elkaar, familieleden die buiten 
Nederland wonen niet meegerekend. Het gemiddelde aantal familieleden binnen 
een straal van 1 kilometer bedraagt 0,6. De afstand tussen ouders en kinderen is wat 
kleiner (29,5 kilometer), de afstand tussen broers en zussen wat groter dan gemid-
deld (39,0 kilometer). Een verklaring voor deze verschillen is dat mensen vaak over 
grotere afstanden verhuizen voordat ze kinderen krijgen, voornamelijk om studie- of 
werkredenen. De oudere generatie blijft daarentegen vaker dan niet op dezelfde plek 
wonen of binnen dezelfde plaats (Mulder en Kalmijn 2004: 79). De belangrijkste 
verklaring voor de reikwijdte van contacten zijn echter niet de verschillen tussen 
generaties, maar de verschillen naar opleidingsniveau. Hoe hoger het opleidings-
niveau, des te groter de afstanden tussen de familieleden (tabel 4.4). Bedraagt de 



56 Ruimtelijke patronen van uithuizigheid

gemiddelde afstand van alle familieleden tot de ouders ongeveer 30 kilometer, voor 
lager opgeleiden is dit slechts 15 kilometer, voor universitair geschoolden meer dan 
55 kilometer. De verklaring hiervoor zijn de langeafstandsverhuizingen om studie- 
en werkredenen, die onder hoger geschoolden vaker voorkomen dan onder lager 
opgeleiden. Dergelijke inzichten over opleidingsgebonden verschillen in het netwerk 
van sociale contacten zijn overigens niet nieuw. In zijn klassieke studie naar het 
netwerk van familierelaties kwam Bott gedurende de jaren vijftig van de vorige eeuw 
reeds tot vergelijkbare resultaten (Bott 1957).

Tabel 4.4
Afstanden tot familieleden, naar opleidingsniveau, 2002-2004 (in kilometers)

gemiddelde afstand tot

gemiddeld aantal 
familieleden binnen 
1 kilometer

alle familieleden ouders kinderen broers/zussen

totaal 33,8 29,5 29,3 39,0 0,6

maximaal basisonderwijs 23,9 15,5 19,8 28,5 0,9
lager secundair (vmbo-mavo) 25,1 18,1 22,6 30,0 0,9
hoger secundair (havo-vwo) 31,3 25,8 31,8 36,7 0,6
hoger beroepsonderwijs 41,2 35,8 38,8 48,5 0,4
universiteit 55,1 55,3 49,1 55,7 0,2

Bron: NKPS (Mulder en Kalmijn 2004: 79)

De gepresenteerde informatie over de geografi sche reikwijdte van familiecontacten 
roept de vraag op hoe dit past binnen het eerder voorgestelde onderscheid tussen 
reguliere en incidentele vrijetijdsactiviteiten (§ 4.2). Zijn sociale contacten, en dan in 
het bijzonder de contacten tussen familieleden, regulier of incidenteel?

Uit het mon blijkt dat Nederlanders gemiddeld ruim drie keer per week onderweg 
zijn voor een sociaal bezoek (zie ook hoofdstuk 3). Het nkps is echter een betere 
bron voor de frequentie van sociale contacten, omdat hierin niet alleen de bezoe-
ken van de respondenten aan anderen zijn verdisconteerd, maar ook bezoeken van 
anderen aan respondenten. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat voor ongeveer de helft van 
de Nederlanders geldt dat er tussen ouders en (volwassen) kinderen wekelijks een 
face-to-face contact is. In 14% van de gevallen is er incidenteel contact (niet meer dan 
enkele keren per jaar) en voor 5% geldt dat er in het geheel geen contact is (Kalmijn 
en Dykstra 2004: 80). Dat betekent dat wat betreft de ouder-kindrelatie het grootste 
deel uit reguliere contacten bestaat, maar dat dit gemiddeld wel vaak over middel-
lange afstanden gaat (ongeveer 30 kilometer enkele reis).3

Gedurende de afgelopen decennia hebben zich hierin overigens wel veranderingen 
voorgedaan. Kinderen wonen tegenwoordig minder vaak dan enkele decennia gele-
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den in dezelfde woonplaats als hun ouders, maar de trend is niet spectaculair. Tussen 
1940 en 1990 is het percentage mensen van wie ouders in dezelfde plaats wonen 
gedaald van 50% naar 30% à 40%. Waarschijnlijk is deze groei in de reikwijdte geheel 
te herleiden tot het gestegen opleidingsniveau (Mulder en Kalmijn 2004: 80).

4.5 Regionale patronen van uithuizigheid

Waar gaan Nederlanders naartoe als ze zich in hun vrije tijd buiten hun eigen leef-
omgeving begeven? Welke regio’s bezoeken ze en hoe verschilt de geografi sche reik-
wijdte naar herkomstregio?

Van alle vrijetijdsverplaatsingen van 30 kilometer of meer (d.i. een tiende van alle 
vrijetijdsverplaatsingen), heeft een vijfde een van de vier grote steden als bestem-
ming, en nog eens een vijfde betreft een activiteit elders in de Randstad (tabel 4.5). 
Ook van de verplaatsingen die een herkomst hebben in noord-, oost- of zuid-Neder-
land is de bestemming twee op de vijf keer gelegen binnen de Randstad. De verde-
ling over bestemmingen is evenwel niet afwijkend van de verdeling voor de totale 
mobiliteit. Anders gezegd: voor vrijetijdsactiviteiten zijn Nederlanders niet meer of 
minder gericht op de Randstad dan voor alle andere activiteiten.

Tabel 4.5
Verdeling van persoonsverplaatsingen in de vrije tijd, 30 kilometer of meer, naar herkomsten en bestemmingen, 
2004 (in procenten)

bestemming verplaatsingen > 30 km totaal

G4- agglomeraties overig Randstad
stadsgewesten 
buiten Randstad overig Nederland

herkomst verplaatsingen > 30 km

totaal Nederland 21 21 13 45 100

G4 + agglomeratie 30 34 8 28 100
overig Randstad 34 32 7 28 100
stadsgewesten buiten Randstad 13 11 17 58 100
overig Nederland 13 13 16 58 100

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Ook tussen stadsgewesten en Corop-gebieden4 onderling bestaat geen grotere 
aantrekkingskracht dan op grond van het totaalaantal verplaatsingen zou mogen 
worden verwacht (zie bijlage C). Door het geringe aandeel van de verplaatsingen over 
een afstand van 30 kilometer of meer is het overigens niet mogelijk om betrouwbare 
uitspraken te doen over vrijetijdsverkeer tussen de Corop-gebieden.5

Wel is het mogelijk om informatie te verschaffen over de regionale verschillen in 
de reikwijdte van vrijetijdsverplaatsingen. Blijkens de fi guren C3, C4 en C5 (bijlage C) 
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Figuur 4.4
Aantallen persoonsverplaatsingen in de vrije tijd, naar afstandsklassen en Corop-gebieden,a 2004 (in procenten)

a De Corop-indeling is een regionale indeling naar economisch-geografische gebieden. In de figuur zijn soms voor sommige 
 Corop-gebieden extra subzones onderscheiden, zoals voor Utrecht en Arnhem-Nijmegen.

Bron: RWS-AVV (MON’04)
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is er nauwelijks sprake van regionale variatie. Of er nou onderscheid wordt gemaakt 
naar stadsgewesten, provincies of Corop-gebieden (fi guur 4.4), de reikwijdte van 
vrijetijdsverplaatsingen lijkt overal min of meer hetzelfde.

4.6 Stad en platteland: compensatie of accommodatie?

De mate waarin Nederlanders in de vrije tijd gericht zijn op hun eigen leefomgeving 
kan ook worden onderzocht door te bezien in hoeverre stedelingen het platteland 
bezoeken, en vice versa.6 Daartoe is gebruikgemaakt van het Onderzoek dagrecre-
atie (odr) van het cbs, dat informatie verschaft over de uithuizige vrijetijdsactivi-
teiten met een tijdsduur van 2 uur of meer, exclusief de sociale contacten (zie ook 
hoofdstuk 1).

Bewoners van het platteland brengen circa 60% van hun uithuizige vrijetijdsactivitei-
ten op het platteland door (tabel 4.6). Het reisdoel betreft maar zelden (8%) een zeer 
sterk verstedelijkt gebied; drie op de tien dagtochten brengen hen naar een matig of 
sterk stedelijk gebied. Omgekeerd kiezen degenen die zeer sterk stedelijk wonen voor 
zeven van hun tien vrijetijdsactiviteiten een bestemming in een zeer sterk stedelijke 
omgeving (niet noodzakelijk in de eigen stad). Het weinig stedelijke en het niet-ste-
delijke platteland vormen slechts voor een klein deel van de dagtochten (samen 9%) 
het reisdoel van de zeer sterk stedelijk woonachtigen.

Tabel 4.6
Dagtochten waarvoor men langer dan 2 uur van huis is, naar herkomst en bestemming, 2002 (in procenten)

bestemming

zeer sterk stedelijk sterk stedelijk matig stedelijk weinig stedelijk niet-stedelijk

alle dagtochten 23 25 18 18 12
herkomst

zeer sterk stedelijk 71 9 9 5 4
sterk stedelijk 14 57 9 11 6
matig stedelijk 14 16 46 12 8
weinig stedelijk 8 18 13 49 9
niet-stedelijk 8 14 15 15 44

Bron: CBS (ODR’02)

Dit beeld kan worden gepreciseerd door per activiteit de herkomst en de bestem-
ming van de recreant te bekijken. Om dat beeld overzichtelijk te houden, is daarbij 
een tweedeling gehanteerd tussen stedelijke recreanten en bestemmingen enerzijds 
en recreanten van en bestemmingen op het platteland anderzijds (tabel 4.7). Volgens 
deze tweedeling zijn vooral stedelingen erg op hun eigen leefomgeving gericht in de 
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keus van hun dagtochten: ruim 80% van de dagtochten van stedelingen hebben een 
stedelijke bestemming. Plattelanders zijn in dit opzicht wat minder op hun eigen 
omgeving gericht: een kleine 60% van hun uithuizige vrijetijdsactiviteiten speelt zich 
op het platteland af.

Tabel 4.7
Typen dagtochten waarvoor men langer dan 2 uur van huis is, naar herkomst en bestemming, 2002
(in procenten) 

herkomst: stedelijk gebied 
(stedelijkheidscategorieën 1, 2 en 3)

herkomst: platteland
(stedelijkheidscategorieën 4 en 5)

stedelijke 
 bestemming

plattelands-
bestemming

stedelijke 
 bestemming

plattelands-
bestemming

alle dagtochten 81 16 38 58

recreatie in 
 buitenlucht 67 31 14 83
wandelen, f ietsen 65 30 22 73
toeschouwersport 83 16 36 62
recreatief winkelen 88 7 67 29
evenementen 86 12 29 69
attracties 76 21 35 62
uitgaan (horeca) 88 10 29 68
erfgoed 78 15 56 37
podiumkunsten 94 6 53 46
f ilm 96 2 81 14

Bron: CBS (ODR’02)

Plattelanders zijn voor hun dagtochten primair op het platteland gericht. Alleen 
voor erfgoed en kunsten, voor recreatief winkelen en vooral voor de fi lm zijn ze op 
stedelijke gebieden georiënteerd. Wanneer echter de locatie van de benodigde voor-
zieningen hen daar niet toe noopt, verkiezen plattelanders bij het merendeel van hun 
dagtochten het platteland als plaats van handeling.

Bij stedelingen is de richting hetzelfde en het beeld zelfs nog uniformer: alle 
typen dagtochten van stedelingen hebben in grote meerderheid de stad als context. 
Dit geldt zelfs voor recreatie in de buitenlucht en voor wandelen en fi etsen, namelijk 
in niet minder dan twee van de drie gevallen.

Het bovenstaande bevestigt de bevinding dat Nederlanders in de vrije tijd in de eerste 
plaats gericht zijn op hun eigen leefomgeving. Tevens weerspreekt het de compensa-
tiethese, die stelt dat men in de vrije tijd op zoek gaat naar een ander type omgeving 
dan waarin men woont (zie o.a. Katteler en Kropman 1975; Staats 1989). Vooral in 
Duitstalig onderzoek is langs deze lijn verondersteld dat stedelingen het ‘rood’ van 
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de stad ontvluchten om in het ‘groen’ op adem te komen (Fuhrer et al.1993; Kager-
meier 1997). Noch in het algemeen, noch wat betreft de buitenrecreatie zijn stede-
lingen echter sterk op het groen van het landelijk gebied gericht. Ook voor dit type 
recreatie blijven ze binnen het stedelijk gebied. Meer dan compensatie lijkt accom-
modatie maatgevend voor de vrijetijdslocatie van stedelingen. Hun grote gerichtheid 
op het stedelijk gebied is verbonden met het grotere accommodatieaanbod in stede-
lijke gebieden.

4.7 Resumerend

De reikwijdte van verplaatsingen in de vrije tijd is zeer beperkt: het merendeel van 
alle verplaatsingen blijft binnen de gemeentegrenzen. Een op de vier verplaatsingen 
betreft een afstand van meer dan 10 kilometer; ‘slechts’ een op de tien gaat over een 
afstand van meer dan 30 kilometer. Deze geringe reikwijdte wordt echter voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat het merendeel van de uithuizige vrije tijd 
uit reguliere activiteiten bestaat. Of anders gezegd: het betreft activiteiten die men 
met enige regelmaat op vaste tijdstippen en op vaste plekken onderneemt, zoals het 
sporten, het bezoek aan café of buurtcentrum, de wandeling met de hond, alsmede 
het gaan van en naar kerk en bibliotheek. Allemaal activiteiten waarbij het logisch is 
dat men het niet ver van huis zoekt. Voor de activiteiten die niet zijn ingebed in vaste 
ritmes en routines, zoals de incidentele bezoeken aan een attractiepark of evene-
ment, blijkt dat men wél bereid is om relatief grote afstanden te overbruggen: Voor 
bijna een op de vijf dagtochten worden afstanden overbrugd die groter zijn dan 30 
kilometer; 60% betreft een bestemming buiten de eigen gemeente. Samengevat: de 
geografi sche reikwijdte van vrijetijdsverplaatsingen varieert tussen reguliere en inci-
dentele vrijetijdsactiviteiten. Sociale verplaatsingen nemen in dit onderscheid een 
bijzondere positie in: zij zijn regulier van karakter, maar vinden over het algemeen 
plaats over wat grotere afstanden.

Tussen regio’s zijn er nauwelijks tot geen verschillen in de reikwijdte van vrije-
tijdsverplaatsingen. Waar men ook vandaan komt, overal worden ongeveer dezelfde 
afstanden overbrugd. Het onderscheid in vrijetijdsgedrag naar stedelingen en platte-
landsbewoners onderstreept de bevinding dat men in de vrije tijd in eerste instantie 
is gericht op de eigen leefomgeving.
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Noten

1 Voor de resultaten van een onderzoek naar temporele en ruimtelijke variabiliteit in 
reguliere en vrijetijdsactiviteiten, zie Schlich et al. (2004).

2 Hierbij is de volgende selectieprocedure gevolgd. Er wordt aan respondenten gevraagd 
maximaal vijf vriendinnen/vrienden, kennissen, collega’s, buren of mensen te noemen 
die belangrijk zijn voor de respondent en met wie deze regelmatig contact heeft 
(geen familielid). Uit deze lijst wordt een willekeurig persoon geselecteerd, over wie 
informatie wordt verzameld. Het Netherlands Kinship Panel Study wordt ondersteund 
door een subsidie van het fonds Investeringen Groot van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo), en door het Nederlands Interdisciplinair 
Demografi sch Instituut (nidi), de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amster-
dam en de Universiteit van Tilburg. Voor meer details over het onderzoek, wordt hier 
volstaan met een verwijzing naar de website: www.nkps.nl.

3 Over andere dan de ouder-kindrelatie zijn op het moment van schrijven
(december 2005) vooralsnog geen nkps-gerelateerde publicaties verschenen.

4 In 1971 is door de Coördinatiecommissie regionaal onderzoeksprogramma (Corop) 
een indeling gemaakt in 40 economisch-geografi sche gebieden. De Corop-gebieden 
worden gebruikt voor de presentatie van statistische gegevens.

5 Zo is het aantal vrijetijdsverplaatsingen van en naar de G4-gebieden in het Mobiliteit-
sonderzoek Nederland (mon) te klein om betrouwbare afspraken uit af te leiden. Ter 
illustratie: in het mon zijn er 26 verplaatsingen met Den Haag als herkomst en Amster-
dam als bestemming. Tussen Utrecht en Rotterdam zijn maar 4 vrijetijdsverplaatsingen 
geregistreerd (ongewogen aantallen). 

6 De tekst en tabellen uit deze paragraaf zijn eerder in een iets andere vorm verschenen in 
de scp-publicatie Thuis op het platteland (Van den Broek et al. 2006: 304-309). 
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5 Temporele patronen van uithuizigheid

5.1 Inleiding

In de jaren vijftig en zestig ging men er vooral opuit op de vrije zondagmiddag. De 
zondagochtend was voor de kerk, de andere dagen van de week waren voor het werk. 
Is de zondag nog steeds de meest verkozen dag voor uithuizigheid in de vrije tijd? 
Hoe zit het met de zaterdag, en hoe groot is het doordeweekse aandeel in de vrije-
tijdsmobiliteit?

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar temporele patronen van uithuizigheid. Op 
welke dagen (§ 5.2) en op welke tijdstippen van de week (§ 5.3) zijn Nederlanders 
onderweg voor vrijetijdsdoeleinden, en in het verlengde daarvan: in welke mate 
worden de doordeweekse ochtend- en avondspitsen belast met verplaatsingen om 
vrijetijdsdoeleinden (§ 5.4 en 5.5)?

5.2 Dagen van de week

Een evenredige spreiding van de vrijetijdsmobiliteit over alle dagen van de week zou 
betekenen dat dagelijks een zevende ofwel 14,3% van de verplaatsingen zou plaats-
vinden. Bezien over de vijf werkdagen zou een volledige spreiding vijf zevende ofwel 
71,4% van de verplaatsingen opleveren. Voor het weekend zou dan nog twee zevende 
ofwel 28,6% overblijven.

Indien alle verplaatsingen worden meegerekend, blijkt elke doordeweekse dag 
ongeveer 15% van de totale wekelijkse mobiliteit te bevatten (tabel 5.1). Zondag kent 
met 11% van de wekelijkse mobiliteit beduidend minder verplaatsingen. Toch is 
het weekend per saldo nog altijd goed voor een kwart van de totale mobiliteit. Voor 
de vrijetijdsmobiliteit ziet de verdeling er heel anders uit: de doordeweekse dagen 
hebben een aandeel in de totale wekelijkse vrijetijdsmobiliteit van om en nabij de 
11%, terwijl de weekenddagen samen 45% van de mobiliteit in de vrije tijd omvatten 
(tabel 5.1). Uit de verschillen tussen soorten activiteiten wordt vooral duidelijk dat 
sport en recreatie wat meer doordeweeks plaatsvinden, en horeca- en cultuurbezoek 
vooral op de weekenddagen en vrijdag.
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Tabel 5.1
Aantallen persoonsverplaatsingen in de vrije tijd, naar dagen van de week, 2004 (in procenten)

door de week weekend totaal

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

totaal 14 15 15 15 15 16 11 100

vrije tijd 10 11 11 11 13 21 24 100
sociale contacten 8 10 10 11 13 22 25 100
recreatie 12 12 12 11 11 16 27 100
sport 13 15 16 12 11 20 12 100
horeca 5 9 7 11 18 29 22 100
cultuur 9 5 10 10 17 28 23 100

overig 10 10 12 11 11 20 26 100

van/naar werk 19 19 19 19 17 6 2 100
winkelen 11 12 14 14 19 27 3 100

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Ook de ‘dagtochten’ zoals afgeleid uit het cvto vinden voornamelijk plaats op de 
weekenddagen, met name op zaterdag (tabel 5.2). Op doordeweekse dagen ligt het 
zwaartepunt van de dagtochten bij het einde van week: vooral vrijdag trekt men er 
relatief vaak opuit. Er zijn echter grote verschillen naar soorten dagtochten. Actieve 
sportbeoefening en wellness-bezoeken vinden vaker doordeweeks plaats, terwijl 
het kijken naar de sport, alsmede het bezoek aan attracties, evenementen, culturele 
voorzieningen en het uitgaan juist vaker in het weekend voorkomen. Het wandelen, 
fi etsen en toeren vindt vooral vaak plaats op zondagen, het toeren zelfs bijna in een 
op de drie gevallen.
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Tabel 5.2
Aantallen dagtochten waarvoor men langer dan 1 uur van huis is, naar dagen van de week, 2004-2005
(in procenten)

door de week weekend totaal

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

totaal 11 12 13 13 14 21 15 100

buitenrecreatie 11 11 12 12 12 18 26 100
w.v. wandelen 11 11 12 12 11 15 27 100
 f ietsen 11 11 12 12 11 17 24 100
 toeren met de auto 8 8 9 10 12 21 32 100
 toeren met de motor 7 9 10 8 9 25 31 100

waterrecreatie 13 15 15 15 13 15 14 100
sporten 16 16 16 16 13 13 11 100
toeschouwersport 4 4 6 4 7 43 30 100
wellness 15 14 16 16 15 13 11 100
attracties 9 9 13 10 13 23 23 100
evenementen 5 7 10 11 16 28 23 100
recreatief winkelen 8 12 14 15 18 30 4 100
cultuur 8 11 13 14 16 19 19 100
uitgaan 7 8 10 11 18 27 18 100
overig 16 17 17 16 12 10 13 100

Bron: NBTC (CVTO’05)

5.3 Uren van de dag: doordeweeks en in het weekend

De spreiding van de mobiliteit over de dagen van de week zegt niets over de spreiding 
over het etmaal. Op een dag met relatief veel mobiliteit kan de verkeersdeelname 
immers gelijk gespreid zijn over de uren en kwartieren van de dag, en omgekeerd 
kan een relatief rustige dag toch hoge pieken teweegbrengen als de verkeersdeel-
nemers gelijktijdig op weg gaan. Figuur 5.1 biedt een overzicht van de verdeling van 
de totale en vrijetijdsmobiliteit over de uren en dagen van de week.

Doordeweekse vrijetijdsmobiliteit
Hoewel vrijetijdsverplaatsingen de belangrijkste reden zijn van mobiliteit (zie § 3.2), 
vertoont de spreiding ervan over de uren van de dag – anders dan bijvoorbeeld de 
woon-werkmobiliteit – nauwelijks enige piekvorming (fi guur 5.1 en 5. 2). Op doorde-
weekse dagen is er een geleidelijk aan oplopende hoeveelheid mensen onderweg, met 
een opeenhoping van verplaatsingen tussen 15 en 17 uur en omstreeks 19 en 20 uur. 
De middagdrukte hangt samen met activiteiten die direct aansluitend op werk- en 
schooltijd worden ondernomen, en waar dus ook vaak kinderen bij betrokken zijn. 
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De avonddrukte hangt samen met de aanvangstijden van sporttrainingen, theater-
voorstellingen en dergelijke, hetgeen later op de avond (ongeveer vanaf 22.00 uur) 
in een ‘retourpiek’ resulteert. De middagpieken omvatten op de maandag tot en met 
donderdag 600.000 tot 700.000 verplaatsingen, op vrijdagmiddag gaat het om ruim 
800.000 verplaatsingen. De avondpieken variëren van 500.000 tot 600.000 op de 
maandag tot en met donderdag, en 700.000 tot 800.000 verplaatsingen op vrijdag.

De temporale spreiding van de bezoeken aan vrienden en familie vertonen een 
soortgelijk beeld: de nadruk ligt op de middaguren en de avonden. Recreatieve 
verplaatsingen vinden hoofdzakelijk overdag plaats, met pieken tussen 14.00 uur en 
15.00 uur, variërend in omvang van 170.000 verplaatsingen op dinsdag tot 200.000 
op donderdag en vrijdag. De horecagerelateerde verplaatsingen vinden – weinig 
opvallend – vooral plaats in de avonduren, met pieken tussen 18.00 en 19.00 uur. Op 
de vrijdagavond, en in iets mindere mate ook op donderdagavond, is er relatief veel 
horecagerelateerde mobiliteit, op maandagavond (wanneer veel gesloten is) juist 
relatief weinig. De doordeweekse verplaatsingen van en naar sportvoorzieningen 
zijn grotendeels geconcentreerd tussen 17.00 en 20.00 uur. Aansluitend op kan-
toortijden zijn er al behoorlijk veel sportverplaatsingen, maar de piek wordt bereikt 
tussen 19.00 en 20.00 uur.

Vrijetijdsmobiliteit in het weekend
De meeste verplaatsingen in de vrije tijd vallen in het weekend, met de zondag als 
zwaartepunt (fi guur 5.1). De zaterdag kent een geleidelijk aan oplopende drukte, 
totdat tussen 14.00 en 16.00 uur een top wordt bereikt van om en nabij de 1,4 miljoen 
verplaatsingen, waarna de vrijetijdsmobiliteit weer in omvang afneemt. Zondag kent 
verhoudingsgewijs de meeste vrijetijdsverplaatsingen, met een piek rond 14.30 uur, 
wanneer ongeveer 2 miljoen verplaatsingen worden gemaakt. De verdeling van de 
vrijetijdsmobiliteit over de zaterdagen en zondagen is evenwel enigszins vertekend, 
doordat (recreatieve) winkelverplaatsingen niet in de statistieken zijn verdiscon-
teerd. Hierdoor behaalt de vrijetijdsmobiliteit op de zaterdagmiddag een aandeel in 
de totale mobiliteit van niet meer dan 60%, terwijl op zondagmiddag percentages 
worden gehaald van 90% (zie ook fi guur 5.5). Indien ook de overige vormen van 
mobiliteit worden meegerekend, is het op zaterdag drukker dan op zondag (vergelijk 
fi guur 5.2).

Het bezoek aan vrienden en familie heeft een iets van het algemene beeld afwijkend 
patroon: op zaterdag vinden de meeste sociaal-gerelateerde verplaatsingen plaats 
rond 15.00 uur en 20.00 uur. In zekere zin worden hierin de stereotypen weerspiegeld 
van de middag op de thee, en de avonden bij vrienden in verband met een verjaardag 
of anderszins. Op zondag worden verhoudingsgewijs meer sociale verplaatsingen 
tegelijkertijd gemaakt: Rond 11.00 uur is er een eerste piek, die samenhangt met de 
bezoeken rond de koffi etijd, vervolgens worden er tussen 14.00 en 14.30 uur ruim 
800.000 sociale verplaatsingen gemaakt, een piek die zich in de opeenvolgende uren 
tot omstreeks 18.00 uur handhaaft, zij het op een iets lager niveau van ongeveer 
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Figuur 5.1
Verdeling van persoonsverplaatsingen in de vrije tijd over de uren en dagen van de week, 2004

Bron: RWS-AVV (MON’04) 
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700.000 verplaatsingen. Evenals op zaterdagavond is er ook op de zondagavond rond 
20.00 uur een piek in verband met de bezoeken aan vrienden en familie, hoewel aan-
zienlijk lager dan op zaterdag.

Mobiliteit om recreatieve doeleinden vindt hoofdzakelijk plaats op de zondag, met 
een piek omstreeks 15.00 uur, wanneer meer dan 700.000 recreatieve verplaatsingen 
worden gemaakt. Hoewel de zaterdag beduidend minder recreatieve verplaatsingen 
kent, ligt ook hier de nadruk op de middag, wanneer op het drukste moment een 
kleine 300.000 verplaatsingen plaatsvinden.

De verplaatsingen met als doel het bezoek van café of restaurant vinden zowel op 
zaterdag als op zondag hoofdzakelijk plaats in de avonduren, met pieken rond 18.00 
uur. Vooral op de zaterdagavond worden veel horecagerelateerde verplaatsingen 
gemaakt, bijna twee keer zoveel als op zondag en ruim drie keer zoveel als op maan-
dag tot en met donderdag.

Wat betreft de sportverplaatsingen die tijdens het weekend worden gemaakt, ligt 
het zwaartepunt op de zaterdagochtend, als omstreeks 10.30 uur ongeveer 200.000 
verplaatsingen plaatsvinden met sporten als bestemming. Ook ’s middags tussen 
12.00 en 13.30 uur wordt er veel verplaatst om sportredenen, en opnieuw aan het eind 
van de middag omstreeks 17.00 uur. De zondag kent pieken op overeenkomstige 
tijdstippen, hoewel op een fors lager niveau en aan het eind van de middag ook iets 
eerder.

5.4 Pieken en piekbelasting

Bezien over de totale mobiliteit zijn de doordeweekse ochtend- en avondpieken om 
respectievelijk 8.20 uur en 17.00 uur de drukste momenten van de week (tabel 5.3 en 
fi guur 5.2). Rond 8.20 uur op een gemiddelde doordeweekse ochtend worden gelijk-
tijdig ongeveer 2,8 miljoen verplaatsingen afgelegd. ’s Middags om 17.00 uur worden 
gelijktijdig circa 2,5 miljoen verplaatsingen gerealiseerd. Hoewel meer gespreid over 
de uren van de dag, zijn ook in het weekend veel mensen gelijktijdig onderweg: Met 
pieken van 2,4 miljoen verplaatsingen is de omvang van de mobiliteit op zaterdag- en 
zondagmiddag vergelijkbaar met de ochtendspits van vrijdag.1 Dergelijke aantal-
len leiden gemakkelijk tot weekendfi les: opgeteld over alle zaterdagen en zondagen 
stonden er in 2004 bijna 1.900 fi les met een totale lengte van ruim 5.800 kilometer 
(Boumans et al. 2006). Illustratief zijn de opstoppingen rondom de direct langs snel-
wegen gesitueerde meubelboulevards, waar de fi les vaak tot op het hoofdwegennet 
reiken.2
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Figuur 5.2
Verdeling van persoonsverplaatsingen over de uren en dagen van de week, totale mobiliteit, woon-
werkmobiliteit en vrijetijdsmobiliteit, 2004

Bron:  RWS-AVV (MON’04)
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Tabel 5.3
Piekmomenten persoonsverplaatsingen, naar dagen van de week, 2004 (24-uurs klok)

door de week weekend

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

totaal 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 11.00 14.30

vrije tijd 16.00 19.30 16.00 17.30 19.00 15.00 14.30
sociale contacten 20.00 20.00 16.00 17.30 17.00 15.00 14.30
recreatie 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 14.30
sport 19.45 19.00 19.15 19.30 19.30 10.30 11.00
horeca 19.00 19.00 18.45 19.45 19.00 18.00 19.00
cultuur 19.30 19.30 19.30 19.30 19.15 19.00 20.00

van/naar werk 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 n.v.t n.v.t

winkelen 14.00 11.00 10.00 10.00 11.00 11.00 14.00

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Niettemin betreft de in omvang meest omvangrijke temporele opeenhoping van 
verplaatsingen nog altijd de doordeweekse ochtend- en avondspits, die samenhangt 
met het disciplinerende ritme van de arbeids- en schooltijden. Welk aandeel heeft 
de vrijetijdsmobiliteit in deze pieken; of anders gezegd: in hoeverre worden de 
 ochtend- en avondspitsen ‘vervuild’ door verplaatsingen die niet noodzakelijkerwijs 
 gedurende deze tijdstippen van drukte plaats hoeven te vinden?

Van alle verplaatsingen die gedurende een week worden gemaakt, heeft 12% een ver-
trektijdstip op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 9.00 uur (tabel 5.4). Slechts 8% 
hiervan betreft verplaatsingen om vrijetijdsdoeleinden (tabel 5.5). Ter vergelijking: 
vier op de tien verplaatsingen met een vertrektijd tussen 7.00 en 9.00 uur hebben de 
werkplek als bestemming, drie op de tien zijn onderwijsgerelateerd. Van de vrije-
tijdsverplaatsingen in de ochtendpiek is het merendeel recreatief van karakter of 
betreft bezoek aan vrienden of familie (tabel 5.5).

Opvallend is dat meer dan de helft van de vrijetijdsverplaatsingen lopend of fi et-
send wordt afgelegd, ‘slechts’ 39% geschiedt per auto (fi guur 5.3). Bijna twee derde 
behelst een verplaatsing tot 5 kilometer, een kwart betreft verplaatsingen binnen 
een afstand van 1 kilometer van het herkomstadres (fi guur 5.3). Eveneens een kwart 
betreft verplaatsingen waarbij meer dan 10 kilometer wordt overbrugd (1,8% van 
alle verplaatsingen die vertrekken tussen 7.00 en 9.00 uur), en een tiende betreft 
 verplaatsingen van 30 kilometer of meer (0,9% van alle verplaatsingen).
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Tabel 5.4
Verdeling aantallen persoonsverplaatsingen over doordeweekse tijdstippen en het weekend, 2004 (in procenten)

% weekend % door de week % door de week

waarvan tijdens 
ochtendpiek
(7-9 uur)

waarvan tijdens 
middagpiek
(16-18 uur)

waarvan ’s avonds 
(19-24 uur)

totaal 27 73 11,7 12,8 8,6

vrije tijd 45 55 1,8 8,2 13,7
sociale contacten 47 53 1,3 8,1 14,2
recreatie 43 57 2,5 7,6 9,1
sport 32 68 1,6 11,3 24,9
horeca 51 49 0,4 6,9 18,8
cultuur 51 49 0,1 5,9 19,1
overig 46 54 2,3 8,1 11,5

van/naar werk 8 92 30,2 23,4 5,2
winkelen 30 70 1,5 12,7 3,8

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Ongeveer 13% van alle verplaatsingen heeft een vertrektijd op doordeweekse dagen 
tussen 16.00 en 18.00 uur (tabel 5.4). Aan bijna 30% van deze verplaatsingen ligt 
een vrijetijdsmotief ten grondslag. Dit is bijna evenveel als het aandeel van de woon-
werkverplaatsingen, en aanzienlijk meer dan de verplaatsingen die worden gedaan 
vanwege boodschappen (tabel 5.5). Het merendeel van de vrijetijdsverplaatsingen 
omvat het bezoek aan vrienden en/of familie, en in mindere mate ook recreatie (tabel 
5.5). Het gewicht dat de vrijetijdsmobiliteit heeft in de doordeweekse avondpieken 
wordt echter enigszins gerelativeerd indien wordt gekeken naar de soorten ver-
voermiddelen die op deze tijdstippen worden gebruikt en de afstanden die worden 
overbrugd (fi guur 5.4). Iets minder dan de helft van de betreffende vrijetijdsverplaat-
singen geschiedt per auto; eenzelfde aandeel betreft verplaatsingen die lopend of 
fi etsend worden afgelegd. Het merendeel van de tussen 16.00 en 18.00 uur vertrek-
kende vrijetijdsverplaatsingen blijft binnen een straal van 5 kilometer (63%), een 
vijfde heeft zelfs een bestemming binnen 1 kilometer van het herkomstadres. Even-
eens ruim een vijfde betreft verplaatsingen van meer dan 10 kilometer (equivalent 
aan 6,4% van alle tussen 16.00 en 18.00 uur vertrekkende verplaatsingen), 7% omvat 
verplaatsingen over een afstand van 30 kilometer of meer (ofwel, 2,1% van alle ver-
plaatsingen).
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Tabel 5.5
Verdeling aantallen persoonsverplaatsingen over doordeweekse ochtend- en middagpieken, 2004 (in procenten)

ochtendpiek (7-9 uur) middagpiek (16-18 uur)

totaal 100 100
van/naar werk 41 31
van/naar school/studie 28 4
vrije tijd 8 29
winkelen 3 22
overig 20 14

vrije tijd 100 100
sociale contacten 27 40
recreatie 38 17
sport 11 17
horeca 1 4
cultuur 0 1
overig 23 21

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Figuur 5.3
Kenmerken van de op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 9.00 uur gemaakte persoonsverplaatsingen in 
de vrije tijd, naar vervoerwijzen en afgelegde afstanden, 2004 (in procenten)

Bron:  RWS-AVV (MON’04)
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In fi guur 5.5 is geschetst welk aandeel de vrijetijdsverplaatsingen hebben in de 
totale mobiliteit en hoe dat varieert naar de uren en dagen van de week. Ook hieruit 
blijkt dat er op de drukste momenten verhoudingsgewijs weinig verplaatsingen om 
vrijetijdsdoeleinden worden gemaakt. Op het drukste moment van de doordeweekse 
ochtendspitsen, rond 8.20 uur, wordt slechts 5% van alle verplaatsingen om vrije-
tijdsdoeleinden gemaakt. Direct na de ochtendspits, echter, neemt het aandeel van 
de vrijetijdsverplaatsingen erg snel toe: rond 9.30 uur is er al 25% à 30% vrijetijds-
mobiliteit, om 11.00 uur zelfs al bijna 40%. In de avondspits heeft de vrije tijd, zoals 
geconstateerd, wel een relatief fors aandeel, ongeveer 25%, op vrijdagmiddag zelfs 
35% van alle verplaatsingen (fi guur 5.5).

Voor alle dagen geldt dat het aandeel van de vrijetijdsmobiliteit na 17.00 uur 
explosief toeneemt. Rond 20.00 uur liggen aan 70% van alle verplaatsingen vrije-
tijdsdoeleinden ten grondslag, op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond worden zelfs 
aandelen van 90% gehaald. Op zaterdag is er gedurende de gehele dag sprake van 
een oplopende verplaatsingsdrukte: elk uur zijn er meer mensen om vrijetijdsre-
denen onderweg. ‘s Ochtends heeft de vrije tijd een aandeel in de totale mobiliteit 
van 50%, ‘s middags omvat de vrijetijdsmobiliteit 60% van alle verplaatsingen en na 
18.00 uur stijgt dit naar 80% en zelfs 90%. Zondag heeft de vrijetijdsmobiliteit vrij-
wel de gehele dag een aandeel in alle verplaatsingen van 90%. Hierbij moet overigens 
nogmaals worden aangetekend dat winkelverplaatsingen niet tot de vrijetijdsmobi-
liteit zijn gerekend. Indien dit wel zou zijn gedaan, zouden de aandelen op zaterdag 
ook de hoge niveaus van zondag halen.

De cijfers overziend, kan worden geconcludeerd dat de doordeweekse ochtendspit-
sen nauwelijks worden belast door vrijetijdsverplaatsingen. De verplaatsingen die 
’s ochtends vroeg om vrijetijdsredenen gemaakt worden, zijn bovendien grotendeels 

Figuur 5.4
Kenmerken van de op doordeweekse dagen tussen 16.00 en 18.00 uur gemaakte persoonsverplaatsingen in 
de vrije tijd, naar vervoerwijzen en afgelegde afstanden, 2004

Bron:  RWS-AVV (MON’04)
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Figuur 5.5
Aandeel van de persoonsverplaatsingen in de vrije tijd ten opzichte van het totaalaantal persoons-
verplaatsingen, 2004 (in procenten)

Bron: RWS-AVV (MON’04)
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lokaal van karakter – geringe afstanden, die veelal lopend of fi etsend worden afge-
legd. De avondspitsen worden wel relatief zwaar belast door de vrijetijdsmobiliteit. 
Met een op de drie verplaatsingen is het na de woon-werkmobiliteit de belangrijk-
ste reden om onderweg te zijn. Niettemin is ook hiervan het merendeel lokaal van 
karakter, waarbij bovendien veel wordt gelopen en gefi etst. Al met al is het aan-
nemelijk dat de dagelijkse fi les op het hoofdwegennet slechts in zeer geringe mate 
worden belast met vrijetijdsverkeer. Als de fi les al worden vervuild door verkeer dat 
om vrijetijdsredenen onderweg is, is dat toch vooral ‘s middags en dan met name op 
woensdag- en vrijdagmiddag.

5.5 Tijd en ruimte

In hoofdstuk 4 is gezocht naar een antwoord op de vraag hoe vrijetijdsverplaatsingen 
variëren naar afgelegde afstanden. Een van de bevindingen was dat het merendeel 
van de verplaatsingen die in de vrije tijd plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen 
blijven. Slechts een minderheid van de vrijetijdsmobiliteit omvat verplaatsingen van 
30 kilometer of meer. Nadere inspectie van de gegevens leert echter dat de geogra-
fi sche reikwijdte van vrijetijdsverplaatsingen aanzienlijk varieert met de tijdstippen 
waarop men onderweg is (tabel 5.6 en fi guur 5.6). Naar rato van het aantal gemaakte 
verplaatsingen worden in het weekend meer kilometers overbrugd dan gedurende 
de doordeweekse dagen. Een logische verklaring hiervoor is dat men in het weekend 
veelal de beschikking heeft over een grotere hoeveelheid aaneengesloten vrije tijd, 
waardoor men er langer en ook verder op uit kan gaan. Meer dan de helft (54%) van 
alle vrijetijdskilometers wordt verreden op de zaterdag en zondag. De gemiddelde 
afgelegde afstand is met ruim 15 kilometer per verplaatsing op zaterdag het  grootste.

Op doordeweekse dagen worden aanzienlijk minder kilometers overbrugd. Op 
maandag en dinsdag blijft men het dichtste bij huis, op woensdag, donderdag en 
vrijdag zijn de afgelegde afstanden elke dag iets groter dan de voorgaande. Vrijdag 
heeft een aandeel van 13% in alle vrijetijdskilometers, wat ongeveer evenveel is als 
het aandeel van maandag en dinsdag tezamen. Uit de verdeling van de verplaatsin-
gen over afstandsklassen, blijkt onder andere dat op zaterdag of zondag grofweg 
anderhalf keer zoveel verplaatsingen van 30 kilometer of meer plaatsvinden als op 
doordeweekse dagen (zie fi guur 5.6). Niettemin blijft ook in het weekend meer dan 
de helft van alle verplaatsingen binnen een straal van 5 kilometer van het herkom-
stadres. Deels in lijn met de afgelegde afstanden, variëren ook de soorten vrijetijds-
activiteiten tussen week- en weekenddagen. Door de week verricht en bezoekt men 
de meer reguliere vrijetijdsactiviteiten in en nabij de woning, zoals de sportschool 
of het café, terwijl men het weekend reserveert voor de incidentele dagtochten, de 
bezoeken aan de verhoudingsgewijs veraf gelegen pretparken, dierentuinen, bos, 
heide of strand (zie ook tabel 5.6).
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In welke mate de afgelegde afstanden variëren naar de uren van de dag, is deels reeds 
besproken in het voorgaande. Zo is geconstateerd dat de vrijetijdsverplaatsingen die 
worden gemaakt op de drukste momenten van de week (gedurende de ochtend- en 
avondspitsen) minder ver reiken dan gemiddeld. Met name ’s middags tussen 16.00 
en 18.00 uur is het aantal verplaatsingen met een afstand van meer dan 30 kilometer 
relatief beperkt (zie boven). De vrijetijdsverplaatsingen waarbij de grootste afstan-
den worden overbrugd, hebben een vertrektijd op zaterdag- en zondagochtend; met 
name de verplaatsingen die vroeg in de ochtend vertrekken reiken ver. Over het alge-
meen zijn dit ook de activiteiten die meer tijd in beslag nemen dan gemiddeld,3 en 
waarvoor men (anders dan de verplaatsingen die later op de dag beginnen) ook een 
hele zaterdag of zondag van huis kan zijn.

Tabel 5.6
Aantallen persoonsverplaatsingen en afgelegde afstanden in de vrije tijd, naar dagen van de week, 2004
(in procenten en kilometers)

% van alle vrijetijds-
verplaatsingen

% van alle vrijetijds-
kilometers

afgelegde afstand per 
 vrijetijdsverplaatsing

totaal (alle dagen) 100 100 12,5

maandag 10 7 8,6
dinsdag 11 7 8,5
woensdag 11 9 9,7
donderdag 11 10 11,3
vrijdag 12 13 12,7

zaterdag 21 26 15,6
zondag 24 28 14,9

Bron: RWS-AVV (MON’04)
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5.6 Resumerend

De verdeling van de vrijetijdsmobiliteit over de uren en dagen van de week maakt 
duidelijk dat het zwaartepunt ligt in het weekend: met een gezamenlijk aandeel van 
45% van alle verplaatsingen ligt de nadruk van de vrije tijd op de zaterdag en zondag. 
Doordeweeks is de vrijetijdsmobiliteit redelijk evenwichtig gespreid over de uren van 
de dag; er is nauwelijks sprake van enige piekvorming. Het zwaartepunt ligt evenwel 
rond het einde van de middag en gedurende de avonduren. In het weekend liggen de 
pieken in de verplaatsingsdrukte tijdens de middaguren; zowel op zaterdag als op 
zondag wordt tussen 14.00 en 15.00 uur een topdrukte bereikt van respectievelijk 
1,4 en 2,0 miljoen gelijktijdige verplaatsingen.

Op de momenten dat de meeste verplaatsingen worden gemaakt, tijdens de 
doordeweekse ochtendspitsen rond 8.20 uur, zijn er nauwelijks mensen om vrije-
tijdsredenen onderweg. De avondspitsen worden wel relatief zwaar belast door 
vrijetijdsverplaatsingen: met een op de drie verplaatsingen is rond de klok van 
17.00 uur vrije tijd, na de woon-werkmobiliteit, de belangrijkste reden om onderweg 
te zijn. Het merendeel van deze verplaatsingen is echter van lokaal karakter, waarbij 
bovendien veel wordt gelopen en gefi etst. Per saldo zullen de dagelijkse fi les op het 
hoofdwegennet vermoedelijk slechts in zeer geringe mate worden belast door het 
vrijetijdsverkeer.

Figuur 5.6
Aantallen persoonsverplaatsingen in de vrije tijd, naar afstandsklassen en dagen van de week, 2004 
(in procenten)

Bron: RWS-AVV 
(MON’04)
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Noten

1 Eerder werd op basis het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) van scp en partners reeds 
geconstateerd dat er anno 2000 op zaterdagmiddag aanzienlijk meer mensen onder-
weg zijn dan tijdens de doordeweekse ochtendpieken medio jaren zeventig (zie Harms 
2003a: 66).

2 Een notoir voorbeeld is de Ikea-vestiging in Delft, die gedurende de drukste bezoekuren 
voor congestie zorgt op de A13. 

3 Hoe later het vertrektijdstip op de dag, des te korter de duur van de activiteit: van alle 
vrijetijdsactiviteiten die op zondag tussen 7.00 uur en 8.00 aanvangen bedraagt de 
gemiddelde activiteitenduur 226 minuten; van de vrijetijdsactiviteiten die beginnen 
tussen 8.00 uur en 9.00 uur bedraagt de gemiddelde lengte nog maar 128 minuten, 
enzovoort (mon’04).
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6 Van verleden naar heden

6.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is uitgebreid stilgestaan bij uiteenlopende kenmer-
ken van de vrijetijdsmobiliteit. Daarbij is evenwel steeds alleen gekeken naar het 
heden, in bijna alle gevallen 2004. Het verleden en de toekomst van de vrijetijdsmobi-
liteit zijn in de betreffende hoofdstukken buiten beeld gebleven. In hoofdstuk 6 en 7 
wordt gekeken naar de dynamiek in de vrijetijdsmobiliteit. Hoofdstuk 6 behandelt 
de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan gedurende de afgelopen decennia, 
hoofdstuk 7 heeft de toekomst als thema.

In de paragrafen 6.2 tot en met 6.4 worden de algemene ontwikkelingen en verande-
ringen in de vrijetijdsmobiliteit beschreven. Paragraaf 6.5 en 6.6 gaan in op de dyna-
miek in de ruimtelijke en temporele reikwijdte van de vrijetijdsmobiliteit.

6.2 Elitair vermaak: ontwikkelingen tot 1955

Voor het gros van de bevolking heeft de dagelijkse bewegingsruimte eeuwenlang 
niet verder gereikt dan het boerenerf of de stadsmuur. Reizen voor vrijetijdsdoel-
einden was een exclusief verschijnsel, dat was voorbehouden aan de elite. Als de 
‘gewone burger’ überhaupt al tijd had om te recreëren, dan deed die dat hoofdzake-
lijk in de directe nabijheid van de woning. Vaak kende men ook niet meer dan de op 
een steenworp afstand gelegen trekpleisters of stadsparken (Hessels 1962).

De introductie van de spoorwegen, en later ook de fi ets en de auto, hebben de actie-
radius in de vrije tijd aanzienlijk opgerekt (zie ook hoofdstuk 2). Op de drempel van 
de twintigste eeuw waren het in eerste instantie vooral de trein en buurtspoorwegen 
– meer dan de trekschuit of diligence, die in voorbije eeuwen vooral hadden gediend 
voor het noodzakelijke vervoer – die de Nederlanders deden kennismaken met vrije-
tijdsverkeer. Zo kwamen er al snel verbindingen met de Veluwe, met het toen nog 
verre Limburg, en later ook met de grote badplaatsen Scheveningen en Zandvoort. 
Toch waren de aantallen Nederlanders die hiervan gebruikmaakten nog zeer gering.

Voor de overgrote meerderheid van de bevolking was tijd voor plezier en vermaak 
een schaars goed, evenals het geld dat benodigd was voor de toen nog schrikba-
rend hoge tarieven van trein en tram. Pas met de fi ets kwam hierin een voorzichtige 
verandering. Maar ook nu bleef het gebruik beperkt tot avontuurlijke ritten naar het 
volgende dorp of over naburige velden. Bovendien was fi etsen op zondag voor velen 
lange tijd taboe (zie o.a. Mak 1999: 62). Toch werd de fi ets gedurende de jaren twintig 
en dertig steeds vaker ingezet als vrijetijdsmiddel of zelfs als vakantievoertuig, 
vooral door jongeren. Daarmee werd de basis gelegd voor het toeren op de fi ets én 
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het kamperen, waarbij gebruik werd gemaakt van tenten geïnspireerd op het Ameri-
kaanse leger (Van der Lans en Vuijsje 1998: 165; Linders-Rooijendijk 1989: 107).

Maar pas na de Tweede Wereldoorlog vond er een drastische wijziging in de patronen 
van uithuizigheid plaats, aanvankelijk onder invloed van de brommer of motor, maar 
later ook steeds meer door de auto, waarover steeds meer huishoudens de beschik-
king kregen. Vooral in het weekend trok men er massaal op uit om per twee- of vier-
wieler het land te verkennen (de ‘zondagsrijder’ in opkomst) (zie ook Sachs 1984).1 
Illustratief hiervoor zijn de eerste fi les, zoals die van eerste pinksterdag 1955 op de 
wegen rondom Utrecht.

6.3 De vlucht van de vrije tijd: 1955 tot 1985

Op basis van een tijdsbestedingsonderzoek uit het voorjaar van 1956 met gegevens 
van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en Zaandam, heeft Hessels 
(1962) op een gedetailleerde wijze het toen nog vrij nieuwe fenomeen van de zon-
dagse uithuizigheid gedocumenteerd. Twee derde van de ondervraagde stedelingen 
trok er ’s middags op uit, een kwart van hen naar bestemmingen buiten de woonge-
meente, daarbij veelal gebruikmakend van de fi ets. Auto, brommer en motor werden 
ook al veel gebruikt, maar hadden medio jaren vijftig nog een ondergeschikte positie 
ten opzichte van de fi ets.

Hessels voorzag dat een dergelijke rolverdeling in de gebruikte vervoermiddelen 
snel tot het verleden zou gaan behoren. Het autogebruik in de vrije tijd was groei-
ende en zou binnen afzienbare tijd enorme veranderingen in het recreatieve patroon 
bewerkstelligen. De enorme populariteit van de auto, niet alleen als vrijetijdsmiddel 
maar juist ook als vrijetijdsdoel, kan mede worden verklaard uit de voor die tijd onge-
kende ruimtelijke vrijheid om in het gezelschap van het hele gezin overal te rijden 
waar men wenste, en indien nodig op willekeurige plaatsen te pauzeren. Een van de 
uitvloeisels van deze ruimtelijke ongebondenheid was het bermtoerisme, dat in 1962 
door de massaliteit ervan en de hiermee gemoeide verkeersonveiligheid is verboden. 
Niettemin stonden de jaren zestig vooral in het teken van facilitatie en accommoda-
tie: nieuwe wegen en nieuwe attracties schoten als paddestoelen uit de grond. Nieuw 
asfalt, nieuwe bestemmingen, nieuwe routes resulteerden in steeds meer uithuizig-
heid en steeds meer automobiliteit.

Begin jaren zeventig vond er echter een omslag plaats in het denken over verkeer en 
vervoer. De zorgwekkende voorspellingen van de Club van Rome, op de voet gevolgd 
door de oliecrisis, deden voor het eerst het besef rijzen dat er grenzen waren aan de 
mobiliteit en dat die snel in zicht dreigden te komen. Maar de autoloze zondagen 
van eind 1973 en begin 1974 brachten geen ommekeer teweeg in de patronen van 
uithuizigheid en automobiliteit. Integendeel. In het voorjaar van 1975 verscheen 
het rapport Recreatie en verkeer (nss 1975), dat op basis van gegevens verzameld in de 
zomer van 1974 een beeld schetste van de uithuizigheid van Nederlanders op zonda-
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gen, bijna twintig jaar na de tijdsbestedingsonderzoeken waarop Hessels haar studie 
baseerde en nog geen half jaar na de laatste autoloze zondag. De helft van de onder-
vraagden was er op de betreffende zondagen een of meerdere keren op uit getrokken, 
voor de helft naar bestemmingen buiten de eigen woongemeente, meest familie of 
kennissen. Thans was niet de fi ets, maar de auto het belangrijkste vervoermiddel: 
tezamen met de motor en de scooter was de vierwieler medio jaren zeventig verant-
woordelijk voor 58% van alle verplaatsingen.

6.4 Ontwikkelingen sinds 1985: stabilisatie of voortgaande groei?

Hoe en op welke wijze de groei van de mobiliteit en het automobilisme zich onder 
invloed van de vrije tijd ook gedurende de laatste decennia heeft doorgezet, laat zich 
voor de jaren sinds 1985 onderzoeken aan de hand van het Onderzoek verplaatsings-
gedrag (ovg) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hieruit blijkt dat zich gedu-
rende de afgelopen twintig jaar opvallend weinig veranderingen hebben voorgedaan 
in de aantallen vrijetijdsverplaatsingen die Nederlanders per persoon per dag maken 
(fi guur 6.1) en de reistijd die hiermee gemoeid is (fi guur 6.2). De afgelegde afstanden 
zijn wel wat toegenomen (fi guur 6.3), maar minder dan de stijging van de mobiliteit 
als geheel.

Ook in het autogebruik in de vrije tijd hebben zich sinds medio jaren tachtig 
weinig veranderingen voorgedaan. Uitgedrukt als aandeel van alle verplaatsingen 
had de auto in 1985 een aandeel van 47%, in 2003 was dat licht gestegen naar 49%. 
Naar rato van het aantal verreden kilometers is de auto nog wel iets belangrijker 
geworden, van 75% in 1985 naar 81% in 2003.

Figuur 6.1
Aantallen verplaatsingen per persoon per dag, bevolking van 12 jaar en ouder, 1985-2003

Bron: CBS (OVG’85-’03) 
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Hoe verhouden de hier gepresenteerde resultaten zich tot het eerder geschetste per-
spectief van een groeiend en toenemend belang van de vrijetijdsmobiliteit? Zijn er 
verklaringen voor dit contra-intuïtieve beeld van constanten?

Ten eerste dient de schijnbaar gelijkblijvende hoeveelheid vrijetijdsmobiliteit gere-
lateerd te worden aan de afnemende hoeveelheid vrije tijd. Want zoals reeds gecon-
stateerd in hoofdstuk 2, is zowel de totale vrije tijd als de uithuizige vrije tijd sinds 

Figuur 6.2
Reisduur per persoon per dag, bevolking van 12 jaar en ouder, 1985-2003 (in minuten)

Bron: CBS (OVG’85-’03) 
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Figuur 6.3
Afgelegde afstanden per persoon per dag, bevolking van 12 jaar en ouder, 1985-2003 (in kilometers)

Bron: CBS (OVG’85-’03) 
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medio jaren tachtig teruggelopen.2 Daardoor is er per eenheid vrije tijd wel degelijk 
een toename zichtbaar van de aantallen verplaatsingen, de reisduur alsmede de 
afgelegde afstanden (tabel 6.1). Anders dan de absolute aantallen doen geloven, zijn 
Nederlanders dus wel relatief steeds vaker, langer en verder onderweg. In een eerdere 
publicatie is hier de conclusie aan verbonden dat de langere reistijden en afgelegde 
afstanden kennelijk ruimschoots opwegen tegen hetgeen de vrijetijdsactiviteiten te 
bieden hebben aan (gespecialiseerde) bijzonderheden. Liever een kort en krachtig 
bezoek aan een veraf gelegen, doch uiterst bijzondere attractie, dan een langdurig 
verblijf in een ‘alledaagse’ bestemming om de hoek (Harms 2003a).

Overigens wijzen de gegevens uit het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) van scp en 
partners ook op een absolute toename van de tijd gemoeid met vrijetijdsmobiliteit: 
in 1975 was men gemiddeld tweeëneenhalf uur per week onderweg voor de vrije tijd 
(15%), anno 2000 kostte de vrije tijd op weekbasis gemiddeld drie uur aan reizen 
(19%) (Harms 2003a).

Tabel 6.1
Aantallen verplaatsingen, reisduur en afgelegde afstand, per persoon per dag per uur vrije tijd, bevolking van
12 jaar en ouder, 1985 en 2000

1985 2000 index (1985 = 100)

vrije tijd per dag (in uren) 7,0 6,4 91
vrijetijdsverplaatsingen per uur vrije tijd 0,16 0,17 111
reisduur per uur vrije tijd (minuten) 3,5 3,9 110
afgelegde afstand per uur vrije tijd (km) 1,6 2,1 126

uithuizige vrije tijd per dag (in uren) 2,1 1,9 89
vrijetijdsverplaatsingen per uur uithuizige vrije tijd 0,51 0,58 115
reisduur per uur uithuizige vrije tijd (minuten) 11,6 13,1 113
afgelegde afstand per uur uithuizige vrije tijd (km) 5,3 6,9 130

Bron: SCP (TBO’85 en ’00) en CBS (OVG’85 en ’00)

Ten tweede moet worden gerealiseerd dat de hier gepresenteerde cijfers betrekking 
hebben op het gemiddelde aantal verplaatsingen op persoonsniveau. Zij bieden daar-
mee geen zicht op de som van alle verplaatsingen en kilometrages die het vrijetijds-
verkeer teweegbrengt. Dit geaggregeerde volume aan verplaatsingen is gedurende de 
betreffende periode (onder andere door de groei van de bevolking) wel sterk geste-
gen: sinds medio jaren tachtig met 15% (fi guur 6.4). Het aantal afgelegde kilometers 
steeg in dezelfde periode zelfs met 33% (fi guur 6.5). Overigens is dit in lijn met de 
groei van de totale mobiliteit. Zowel het aantal verplaatsingen als de verreden kilo-
meters bleven qua aandelen in de totale mobiliteit min of meer stabiel.

Ten derde zijn de gebruikte gegevens niet representatief voor alle vormen van 
vrijetijdsmobiliteit. Zo bevat het bronbestand alleen informatie over de verplaatsin-
gen die binnen Nederland zijn gemaakt. De sterke groei van het aantal grensover-
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schrijdende vrijetijdsverplaatsingen zoals de stedentrips en verre vakanties, is dus 
niet in de data verdisconteerd. Daarnaast zijn niet alle vormen van vrijetijdsmobiliteit 
in de aantallen verwerkt. Het ovg bevat bijvoorbeeld geen afzonderlijke informatie 
over de ontwikkelingen in het recreatieve winkelverkeer (zie ook hoofdstuk 3).

Figuur 6.4
Miljoenen persoonsverplaatsingen, bevolking van 12 jaar en ouder, 1985-2003 (in procenten)

Bron: CBS (OVG’85-’03)
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Figuur 6.5
Miljoenen reizigerskilometers, bevolking van 12 jaar en ouder, 1985-2003 (in procenten)

Bron: CBS (OVG ’85-’03) 
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De kanttekeningen die moeten worden geplaatst bij het Onderzoek verplaatsings-
gedrag (ovg) worden onderstreept door de resultaten van het Onderzoek dagrecre-
atie (odr), waar voor de periode 1990-2002 wel een aanzienlijke groei in het aantal 
vrijetijdstripjes is geconstateerd (tabel 6.2). De aantallen dagtochten stegen van 
870 miljoen begin jaren negentig naar bijna 1 miljard in 2002 (+13%). De afgelegde 
afstanden zijn sinds het begin van de jaren negentig toegenomen met bijna een 
kwart: op jaarbasis van 28 miljard tot 35 miljard kilometer. Ook de gemiddelde 
afstanden die Nederlanders plachten te overbruggen voor hun dagtochten zijn sterk 
gestegen, van 35 kilometer in 1990 naar ruim 40 kilometer in 2002 (een toename van 
16%).

Tabel 6.2
Aantallen dagtochten waarvoor men langer dan 2 uur van huis is, naar vervoerwijzen, 1990-2002

aantallen dagtochten(x 1000) afgelegde kilometers (x 1000)a

1990/’91 2001/’02 1990/’91 2001/’02

totaal 868.733 981.624 28.128 35.064

buitenrecreatie 31.412 28.574 1.320 1.332
wandelen 60.539 65.907 1.799 2.121
f ietsen 37.336 47.855 1.480 2.161
toeren 20.404 21.473 2.497 2.373
binnensport 71.667 89.192 1.035 1.577
buitensport 82.061 90.744 1.591 1.870
toeschouwersport 27.341 36.301 943 1.495
recreatief winkelen 128.630 112.786 4.790 5.000
evenementen 36.091 42.273 1.371 1.739
attracties 48.761 63.038 2.126 3.008
erfgoed 25.738 28.890 2.383 2.512
uitgaan 145.902 198.551 3.596 5.577
overig 152.851 156.041 3.196 4.300
a Afgelegde afstanden exclusief verplaatsingen van meer dan 500 km en exclusief lopen.

Bron: CBS (ODR’90/’91-’01/’02)

6.5 Veranderingen in de ruimtelijke patronen van uithuizigheid

Welke ontwikkelingen hebben zich gedurende de afgelopen jaren voorgedaan in de 
oriëntatie op nabij versus veraf? Bewegen Nederlanders zich in hun vrije tijd over 
steeds grotere afstanden? Figuur 6.6 laat zien dat zich nauwelijks een toename van 
de afgelegde afstanden heeft voorgedaan. Integendeel, met name de verplaatsingen 
over korte afstanden lijken de laatste jaren weer wat meer in opkomst. Zijn Neder-
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landers in de vrije tijd zich weer iets meer gaan richten op de directe woonomgeving? 
Misschien wel mede door de toegenomen hectiek en de vermindering van de hoe-
veelheid tijd die zij tot hun beschikking hebben (zie ook hoofdstuk 2)? Maar is dat 
dan niet in strijd met de eerder geconstateerde (lichte) stijging van de gemiddelde 
verplaatsingsafstand in de vrije tijd (zie fi guur 6.3)?

Nadere bestudering van de gegevens wijst evenwel uit dat de opvallende toename 
van het aantal lokaal georiënteerde verplaatsingen vermoedelijk vooral te herleiden 
is tot een verandering in de manier waarop de gegevens zijn verzameld. Tussen 1998 
en 1999 is er namelijk een uitzonderlijke ‘knik’ waarneembaar in het aandeel van de 
verplaatsingen tot 1 kilometer (sterke toename) en de verplaatsingen in de categorie 
van 15 tot 20 kilometer (sterke afname; zie fi guur 6.7). Het is nauwelijks denkbaar dat 
dit zou berusten op daadwerkelijke gedragsveranderingen.

Nadere inspectie leert dat aan de breuken methodische wijzigingen ten grondslag 
liggen. In 1998 is de opzet van het Onderzoek verplaatsingsgedrag namelijk dras-
tisch gewijzigd, wat tot een trendbreuk heeft geleid in onder andere de aantallen ver-
plaatsingen, de reisduur en afgelegde afstanden. Hoewel hiervoor zo goed mogelijk 
is gecorrigeerd, zijn er kleine afwijkingen blijven bestaan, die vergelijkingen door de 
tijd op sommige punten moeilijk maken (cbs 2002). Het geconstateerde patroon en 
dan in het bijzonder de afwijking vanaf 1998 is dus waarschijnlijk te wijten aan deze 
methodebreuk.

Figuur 6.6
Verdeling persoonsverplaatsingen in de vrije tijd, naar afstandsklassen, bevolking van 12 jaar en ouder, 
1985-2003 (in procenten)

Bron: 
CBS (OVG’85-’03) 
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De vraagtekens die kunnen worden geplaatst bij de uitkomsten van het Onderzoek 
verplaatsingsgedrag (ovg) worden opnieuw vergroot na bestudering van het Onder-
zoek dagrecreatie (odr). De resultaten hiervan wijzen namelijk wél op een toename 
van de afgelegde afstanden. Sterker nog, er blijkt zelfs sprake van een behoorlijk 
forse stijging van het aantal ‘verre’ dagtochten: tussen 1991 en 2001 is het aandeel 
van de activiteiten die een afstandsoverbrugging vergen van meer dan 30 kilometer 
bijna verdubbeld, van een tiende tot een vijfde van alle verplaatsingen. Het aandeel 
van de dagtochten waarvoor men een afstand afl egt van minder dan 5 kilometer is 
daarentegen sterk gedaald, van meer dan de helft tot een derde (fi guur 6.8).

Hoewel door veranderingen in de meetmethoden vraagtekens kunnen worden 
geplaatst bij de kwaliteit en betrouwbaarheid van met name het Onderzoek verplaat-
singsgedrag, is het toch niet geheel ondenkbaar dat beide bronnen een indicatie 
bieden van een tweeledige ontwikkeling in afgelegde afstanden. Aan de ene kant 
blijven Nederlanders voor reguliere activiteiten zoals sporten, uitgaan of wandelen 
(categorieën die oververtegenwoordigd zijn in het ovg) graag in de nabijheid van de 
woonomgeving, terwijl men aan de andere kant voor incidentele uitstapjes en dag-
tochten (het onderwerp van het odr) steeds verder van huis gaat.

Kortom, kennelijk is er sprake van een divergentie in de ruimtelijke reikwijdte van 
de vrije tijd: enerzijds blijvend gericht op het lokale, anderzijds in toenemende mate 
georiënteerd op veraf.

Figuur 6.7
Ontwikkeling persoonsverplaatsingen in de vrije tijd, naar afstandsklassen, bevolking van 12 jaar en ouder, 
1985-2003 (in procenten, index 1985 = 100)

Bron: CBS (OVG’85-’03) 
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6.6 Veranderingen in de temporele patronen van uithuizigheid

De verdeling van de vrijetijdsmobiliteit over de dagen van de week is in de afgelo-
pen twintig jaar nauwelijks veranderd. Nog steeds vindt bijna de helft van in de 
vrije tijd gemaakte verplaatsingen plaats op zaterdag of zondag (fi guur 6.9).3 In de 
verdeling over de uren van de dag zijn evenmin opvallende veranderingen zichtbaar 
(fi guur 6.10). Uitgaande van de vertrektijdstippen lijkt men ten opzichte van 1985 
vooral vaker onderweg te zijn op de momenten dat er al veel vrijetijdsverplaatsingen 
gemaakt werden: doordeweeks gedurende de middag- en avonduren, en op zaterdag 
en zondag overdag.

Figuur 6.8
Verdeling dagtochten waarvoor men langer dan 2 uur van huis is, naar afstandsklassen, 1990-2002 
(in procenten)

Bron: CBS 
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Figuur 6.9
Verdeling persoonsverplaatsingen in de vrije tijd over de dagen van de week, bevolking van 12 jaar en ouder, 
1985 (links) en 2003 (rechts) (in procenten)

Bron:  CBS (OVG’85-’03)
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Figuur 6.10
Miljoenen persoonsverplaatsingen in de vrije tijd, naar tijdstip van vertrek,a bevolking van 12 jaar en ouder, 
1985 en 2003

Bron: CBS (OVG’85-’03) 

a De hier gepresenteerde cijfers wijken af van de gegevens zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5. In deze figuur is alleen 
 gekeken naar het aantal geregistreerde vertrekken per tijdseenheid (anders gezegd: verplaatsingen die eerder zijn 
 begonnen tellen niet mee in opeenvolgende tijdseenheden), terwijl in hoofdstuk 5 steeds is gekeken naar het totale 
 aantal verplaatsingen per tijdseenheid.
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6.7 Resumerend

Decennialang was er in het geheel geen sprake van uithuizige vrije tijd op enige 
afstand van de woning. Met de introductie van de trein en later ook de fi ets, kwam 
hier langzaam aan verandering in. Maar de echte verschuivingen in nabij en veraf 
zijn geïnitieerd door de auto, die de ruimtelijke, temporele en sociale reikwijdte 
van de vrije tijd in een relatief korte tijd enorm heeft opgerekt. Binnen een context 
van meer welvaart en meer vrije tijd, zorgde de enorme groei van het autopark er 
vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw voor dat men er massaal op uit trok naar 
nieuwe plaatsen en nieuwe plekken, waarover voor die tijd alleen maar kon worden 
gedroomd.

Wanneer de ontwikkelingen worden bezien over de afgelopen twintig jaar, 
hebben zich evenwel opvallend weinig veranderingen voorgedaan in het aandeel 
van de vrije tijd in de totale mobiliteit, alsmede in de aantallen verplaatsingen en 
afgelegde afstanden. Althans, voor zover wordt uitgegaan van de resultaten van het 
Onderzoek verplaatsingsgedrag (ovg). Het Onderzoek dagrecreatie (odr) wijst 
daarentegen wel op een aanzienlijke vergroting van aantallen activiteiten en afge-
legde afstanden.

Hoewel door veranderingen in de meetmethoden vraagtekens kunnen worden 
geplaatst bij de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gebruikte data, is het toch 
niet geheel ondenkbaar dat beide bronnen een indicatie bieden van een tweeledige 
ontwikkeling in afgelegde afstanden. Aan de ene kant blijft men voor de reguliere 
activiteiten zoals sporten, uitgaan, wandelen en, in mindere mate, ook de  sociale 
bezoeken (categorieën die zijn oververtegenwoordigd in het ovg) graag in de nabij-
heid van de woonomgeving, terwijl men aan de andere kant voor incidentele uitstap-
jes en dagtochten (het onderwerp van het odr) steeds verder van huis gaat. In de 
tijdstippen waarop men onderweg is, hebben zich sinds medio jaren tachtig over het 
algemeen weinig veranderingen voorgedaan: het merendeel van de vrijetijdsactivitei-
ten en gerelateerde mobiliteit vindt plaats op zaterdag en zondag overdag; door-
deweeks ligt de nadruk op de middagen en avonden.
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Noten

1 De gemotoriseerde tweewieler was echter slechts een kortdurende voorloper van de 
vierwieler: zodra men over voldoende fi nanciële armslag beschikte, werd de brom-
mer of motor verruild voor de auto, die daardoor vanaf medio jaren vijftig een steeds 
alledaagser verschijnsel begon te worden. Toch bleven brommer en motor nog lange 
tijd het goedkope en ook veel gebruikte alternatief voor de auto. Hessels (1962) schat 
in dat het merendeel van het zondagse brommerverkeer gedurende de jaren zestig 
een recreatieve functie had: het toeren over dijken en boulevards, door steden en door 
dorpen, met als doel om te zien en gezien te worden, als een opzichzelfstaand avontuur 
en om de kick van de snelheid te ervaren (zie ook Van der Vinne 2001). In 1970 werd met 
1,9 miljoen brom- en snorfi etsen een hoogtepunt bereikt, daarna namen de aantallen 
snel af. In 1980 waren er nog 650.000 stuks, tegenwoordig ligt het aantal om en nabij 
de 500.000 exemplaren (cbs 2005).

2 Zoals geconstateerd in hoofdstuk 2, hebben de ontwikkelingen in de werkgelegenheid 
een belangrijke rol gespeeld in de verklaring voor de afname van de hoeveelheid vrije 
tijd. 

3 De precieze aandelen zijn afwijkend ten opzichte van de percentages zoals gepresen-
teerd in hoofdstuk 3 voor 2004. Oorzaak is een trendbreuk die is opgetreden bij de 
vervanging van het Onderzoek verplaatsingsgedrag (ovg) door het Mobiliteitsonder-
zoek Nederland (mon) (zie ook hoofdstuk 1).



92

7 Van heden naar de toekomst

7.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is geconstateerd dat de vrije tijd een groot aandeel 
heeft in de totale mobiliteit, maar dat de spreiding over ruimte en tijd maakt dat het 
in de praktijk (nog) voor weinig problemen en opstoppingen zorgt. Of dat in de toe-
komst ook zo zal blijven, is de vraag die centraal staat in dit hoofdstuk.

Een veelheid aan toekomsten ligt in het verschiet. Om die toekomsten te verken-
nen en voorspellen, zijn evenveel methoden beschikbaar (fi guur 7.1). Het spectrum 
loopt uiteen van extrapolatie van kwantitatieve tijdreeksen tot kwalitatieve, deels 
intuïtieve beschrijvingen (Lyons et al. 2002). De gekozen werkwijze is in sterke mate 
afhankelijk van aard en context van het onderwerp waarover men voorspellingen 
wenst te doen. Als er sprake is van eenvoudige, goed te voorspellen en ook contro-
leerbare ontwikkelingen, ligt het voor de hand om prognoses of extrapolaties als 
uitgangspunt te nemen. Maar hoe complexer en onvoorspelbaarder het object van 
studie, des te groter de kans op fouten. Een veelgebruikte methode van toekomst-
verkenning waarin de kans op fouten wordt geminimaliseerd, is de toepassing van 
verschillende toekomstbeelden naast elkaar. Dergelijke zogenaamde scenariostudies 
gaan uit van het heden en schetsen diverse ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
toekomst.1 Een andere methode van toekomstverkenning ligt in de sfeer van fi ctieve 
beschrijvingen, waarbij geput wordt uit intuïtieve, kwalitatieve methoden en tech-
nieken.2

In dit hoofdstuk is een meer beschrijvende methodiek gehanteerd, die in het 
spectrum van fi guur 7.1 naar het linkeruiteinde neigt. Doel is een schets van de 
meest voor de hand liggende toekomst, bezien vanuit de ontwikkelingen zoals die 
zich hebben voorgedaan in verleden en heden. Wat uitdrukkelijk niet wordt beoogd, 
zijn vastomlijnde, gekwantifi ceerde voorspellingen. Het streven is een richting, een 
wegwijzer aan te geven. Om de woorden van De Vries (1985) te parafraseren:

‘Een verkenning van de toekomst geeft ons een mogelijke richting aan, het houdt ons in het 
heden een spiegel van de toekomst voor, zodat we beter toegerust op reis gaan’
(vrij naar De Vries 1985: 100).

Eerst zal worden stilgestaan bij de toekomst van de mobiliteit in algemene zin. Aan-
sluitend hierop wordt de toekomst van de vrije tijd belicht. De combinatie van de 
inzichten uit beide moeten in het laatste deel van deze paragraaf uitmonden in een 
toekomstbeeld van de vrijetijdsmobiliteit.
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7.2 Toekomst van de mobiliteit

Over de toekomst van de mobiliteit is in de voorbije decennia veel geschreven en 
gespeculeerd. Terugkijkend moet worden geconstateerd dat de geschetste toekomst-
beelden veelal meer zeggen over de tijd waarin ze bedacht zijn dan over de toekomst 
zoals die er later daadwerkelijk bleek uit te zien. Zo werd aan het begin van de negen-
tiende eeuw voorspeld dat Londen binnen afzienbare tijd bedolven zou worden onder 
metershoge paardenmest. Het groeiende verkeer en de enorme aantallen paarden die 
moesten worden ingezet om de koetsen (en later ook de trams) te trekken, leidden 
steeds vaker tot opstoppingen en grote hoeveelheden mest (zie bv. Leidelmeyer et 
al. 1993: 12). Dat met de komst van de elektrische tram en trein, en later ook de auto 
en bus, de toekomst een geheel andere wending zou nemen, kon destijds niemand 
voorzien.

In de jaren vijftig en zestig zag men de toekomst zeer positief tegemoet. Mobili-
teit, en vooral ook automobiliteit, vormde het symbool van een samenleving waarin 
de grenzen van de materiële voorspoed steeds verder werden opgerekt. Hand in hand 
met het snel groeiende wagenpark werd de infrastructuur enorm uitgebreid: wegen 
werden verhard, verbreed en verbeterd. De lengte van de nieuw aan te leggen wegen 
werd in de opeenvolgende Rijkswegenplannen rechtstreeks afgeleid uit de prognoses 
over de groei van het autoverkeer (Peters 2003: 43).

Vanaf de jaren zeventig zou er verandering optreden in de manier waarop men naar 
de toekomst van de mobiliteit keek. Een keerpunt in het denken markeert de in 1971 
verschenen toekomstprojectie tp 2000 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(V&W 1971). Daarin werd voorspeld dat het aantal auto’s zou verdriedubbelen tot een 
totaal van 7,5 miljoen in 2000. Typerend voor de reactie waarmee de notitie werd ont-
vangen, was de kwalifi catie die Ed van Thijn (destijds kamerlid voor de PvdA) eraan 
gaf: een ‘gekwantifi ceerd schrikbeeld’ (geciteerd in Peters 2003: 43). In de jaren die 
volgden kreeg de politiek steeds meer oog voor de nadelen van de groeiende mobili-

Figuur 7.1
Methoden van toekomstverkenning

kwalitatief
intuïtief/lerend
openhouden van alternatieven

kwantitatief
analytisch/controlerend

sturen op zekerheid

fictief-beschrijvend simuleren scenario’s modelleren prognosticeren extrapoleren

Bron: ontleend aan Lyons et al. (2002)
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teit: luchtvervuiling, stijgend brandstofgebruik en verspilling van grondstoffen. In 
1973 werd voor het eerst expliciet beoogd de omvang van de mobiliteit aan banden te 
leggen.

In het licht van die veranderde denkwijze verschenen talloze toekomststudies, 
waarin werd geschetst hoe het automobiel Nederland zou vergaan. Als uitvloeisel 
van de ophef die de Club van Rome in 1972 had veroorzaakt over de zorgwekkende 
ontwikkeling van het milieu, verscheen de studie Futurologische scenario’s rond autobezit 
en -gebruik, waarin toekomstbeelden werden geschetst voor 1985 en 2000 (Hupkes 
1972). De voor 2000 geprojecteerde mobiliteitsgroei werd in de praktijk echter reeds 
medio jaren tachtig gehaald, en de voorspelde mentaliteitsverandering (negatieve 
attitude ten aanzien van autobezit en -gebruik) bleef uit.

Eind jaren zeventig verscheen een andere toekomststudie, die tot op heden nog 
niet aan actualiteit heeft ingeboet. Het betreft het proefschrift van Geert Hupkes 
(1977), waarin hij wetmatigheden opspoorde over de manier waarop het verkeer- en 
vervoersysteem functioneert, en aan de hand daarvan voorspellingen deed over de 
ontwikkelingen in de toekomst. De wetmatigheden die hij uit diverse mobiliteits-
bronnen afl eidde, noemde hij de brever-wet, hetgeen een acroniem is voor Behoud 
reistijd en verplaatsingen. De belangrijkste conclusie was dat mensen per dag 
ongeveer eenzelfde hoeveelheid tijd besteden aan mobiliteit (gemiddeld 70 minu-
ten) en eenzelfde hoeveelheid verplaatsingen maken (gemiddeld 3). De hoeveelheid 
tijd en de aantallen verplaatsingen blijven dus gelijk, alleen de afgelegde afstanden 
nemen steeds verder toe dankzij het beschikbaar komen van steeds snellere vervoer-
middelen.

Voor de toekomst betekent dit dat mensen binnen eenzelfde tijdsbestek steeds 
grotere afstanden zullen afl eggen. Randvoorwaarde is dan wel dan het verplaatsen 
steeds sneller gaat. Voor de periode vanaf medio jaren zeventig is dit in zekere zin 
bevestigd door de sindsdien opgetreden ontwikkelingen: door de aanleg van vele 
nieuwe autosnelwegen zijn de interlokale reistijden gehalveerd, waardoor de afge-
legde afstanden aanzienlijk konden toenemen (Ploeger en Van der Waard 1997).

Veel andere toekomststudies hebben gelijksoortige wetmatigheden als uitgangs-
punt. Zo hebben Schafer en Victor (1997), met gebruikmaking van wereldomvattende 
gegevens, vastgesteld dat mensen ongeacht de geografi sche, sociale en politieke 
omstandigheden ruim een uur per dag aan reizen besteden (het zogenaamde travel 
time budget), alsmede een vaste hoeveelheid van het inkomen (het zogenaamde travel 
money budget, hetgeen neerkomt op circa 10% tot 15% van het inkomen). Door deze 
cijfers te extrapoleren naar de toekomst komen Schafer en Victor (2000) tot de con-
clusie dat de gemiddelde wereldburger in 2050 evenveel kilometers zal afl eggen als 
de gemiddelde West-Europeaan van 1990. Voor de totale wereldbevolking betekent 
dit dat alle afgelegde kilometers zullen stijgen van 23.000 miljard in 1990 naar 
105.000 miljard in 2050 (Schafer en Victor 2000: 184).
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Naast dergelijke bijna ‘wetmatige’ extrapolaties zijn er uiteraard ook meer kwalita-
tieve onderzoeken gedaan naar de toekomst van de mobiliteit. Een goed voorbeeld 
hiervan biedt de studie van Topp (2002), die op basis van een aantal, soms enigszins 
irrealistische veronderstellingen een beeld poogt te schetsen van de wereld in 2042. 
Behalve van technologische innovaties wordt er in dit toekomstbeeld ook veel ver-
wacht van veranderende leefstijlen. Ook Lyons et al. (2002) heeft aandacht besteed 
aan de invloed van leefstijlen op de mobiliteit, en maakt daarvoor onderscheid 
tussen een op het individu gerichte maatschappij en een samenleving waarin meer 
belang wordt gehecht aan collectiviteit.

De Nederlandse praktijk van het toekomstonderzoek drijft vooral op kwantitatieve, 
geprognosticeerde beelden, met als uitkomst volumeontwikkelingen (bv. landelijk 
niveau autogebruik), energiegebruik en emissies, geluidshinder, luchtverontreini-
ging en congestie. Daarbij wordt veel gebruikgemaakt van modellen, zoals het Lan-
delijk model systeem (lms) van de rws-avv, de Scenarioverkenner van tno-Inro en 
het activiteitenmodel Albatross van de Technische Universiteit Eindhoven (voor een 
overzicht, zie ook Van Wee en Van der Waard 2000).

Een goed voorbeeld van het Nederlandse toekomstonderzoek op het gebied van 
de mobiliteit zijn de verkenningen zoals die zijn opgesteld ten behoeve van de Nota 
mobiliteit (avv 2004; V&W 2004). De resultaten hiervan spreken voor zich: in het 
scenario dat ongewijzigd beleid als basis heeft, wordt ten opzichte van het jaar 2000 
voor 2020 een groei van de personenmobiliteit verwacht van 20%. Uitgedrukt in 
verreden kilometers zal met name het autoverkeer groeien, tot 2020 met ongeveer 
35%. De sterkste groei wordt evenwel verwacht voor het goederenverkeer: het vervoer 
over de weg zal met bijna 70% toenemen. De som van meer personenverkeer en meer 
goederenverkeer is een toename in de totale verkeersomvang van met ruim 40%. Het 
saldoresultaat is een verdubbeling van de congestie, waardoor niet alleen in de spits, 
maar ook daarbuiten fi les alomtegenwoordig zullen zijn (avv 2004: 15).

Aan de basis van deze toekomstverwachtingen ligt de inmiddels verouderde sce-
nariostudie Nederland in drievoud van het Centraal Planbureau (cpb 1992). Binnenkort 
zal onder auspiciën van het cpb een toekomststudie verschijnen die beoogt een vol-
waardige opvolger hiervan te zijn. Hoewel de economische ontwikkeling de drijfveer 
is voor het onderscheid naar scenario’s (cpb 2005), is voor zover het de mobiliteit 
betreft ook aandacht besteed aan een groot aantal andere relevante factoren, zoals 
de veranderingen in arbeidspatronen, woningmarktontwikkelingen en allerhande 
demografi sche en ruimtelijke determinanten. De resultaten van de studie zijn nog 
niet beschikbaar, maar duidelijk is al wel dat het, evenals de vorige cpb-studie, een 
solide basis zal vormen die het uitgangspunt is voor menig mobiliteitsgerelateerd 
onderzoek.

Sociale en culturele drijfveren van mobiliteitsgroei vormen een minder hard uit-
gangspunt voor vastomlijnde toekomstbeelden. In een bijdrage over toekomstige 
ontwikkelingen die belangrijk zijn voor het beleidsterrein van het ministerie van 
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Verkeer en Waterstaat (V&W 2001), heeft het scp een aantal jaar geleden gewezen 
op een vijftal belangrijke sociale en culturele trends: individualisering, intensive-
ring, informatisering, informalisering en internationalisering (Schnabel 2000; zie 
ook Schnabel 2004). In de scp-studie Mobiel in de tijd is uitgebreid aandacht besteed 
aan de invloed van met name de individualisering en intensivering op de groei van 
de mobiliteit in de periode 1975-2000 (Harms 2003a). Recentelijk zijn de genoemde 
trends ook doorgetrokken naar de toekomst, maar mobiliteit is hierbij als onder-
werp buiten beeld gebleven (scp 2004).

In het algemeen is er in toekomstbeelden van mobiliteit weinig oog voor de ontwik-
kelingen in de vrije tijd. Sterker nog, veelal wordt uitgegaan van ontwikkelingen in 
het woon-werkverkeer en andere ‘noodzakelijke’ mobiliteit. Illustratief is het veel-
gebruikte en ook gezaghebbende Landelijk model systeem (lms) van de rws-avv, 
waarin vrije tijd is ondergebracht bij de categorie ‘overig’ (Boumans et al. 2006). De 
vele onderzoeken overziend, zijn studies die expliciet de toekomst van de vrijetijds-
mobiliteit als onderwerp hebben erg zeldzaam.

Wat de Nederlandse situatie betreft, zijn er voor zover bekend twee uitzonderin-
gen die de regel bevestigen. De eerste betreft Atlas Nederland als pretpark van de avv 
(2002). Hierin is op basis van een aantal sessies met deskundigen een viertal scena-
rio’s opgesteld, waartoe uitgavepatronen en seizoensspreiding van de vrije tijd als 
uitgangspunt zijn gehanteerd. Het resultaat is samengevat in kaartbeelden en duidt 
hoofdzakelijk op knelpunten op de toegangswegen tot attracties en pretparken, de 
kustgebieden (incl. de Waddeneilanden) alsmede de recreatiegebieden in het noor-
den (Friese meren en Drentse zandgronden) en midden van Nederland (Veluwe).

Een tweede, meer kwalitatieve toekomststudie betreft een essaybundel waarin 
door studenten is gezocht naar de uitwerking die de vergrijzing zal hebben op de 
vrije tijd, ruimte en mobiliteit anno 2030 (Dijst et al. 1999). Dit is samen te vatten in 
een viertal scenario’s, opgebouwd uit twee dimensies: individu versus collectief en 
dichtbij versus veraf. Ook buiten Nederland is de toekomst van de vrijetijdsmobiliteit 
een onderbelichte thematiek, enkele uitzonderingen daargelaten. Een voorbeeld 
hiervan biedt de studie van Kiiskila en Kalenoja (2001), waarin voor het toekomstige 
Finland een onderscheid wordt gemaakt tussen een virtual society, een eco-society, en 
een experience society.

Voor een beter begrip van de toekomst van het vrijetijdsverkeer bieden de mobi-
liteitsgerelateerde toekomststudies over het algemeen te weinig houvast. Beter is 
het om te kijken naar toekomstige ontwikkelingen in de vrijetijdsbesteding zelf, en 
vandaar uit een vertaalslag te maken naar de toekomst van de vrijetijdsmobiliteit.

7.3 Toekomst van de vrije tijd en uithuizigheid

Ook over de toekomst van de vrije tijd zijn in het verleden al veel, al dan niet weten-
schappelijk gefundeerde uitspraken gedaan. In de jaren vijftig en zestig van de 
twintigste eeuw werd door velen een maatschappij voorspeld waarin vrije tijd de 
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voornaamste levensvervulling was, en werk een bijzaak: een drie- à vierdaagse 
werkweek zou de norm worden (zie o.a. Slagter 1959). Daarmee werd over het hoofd 
gezien dat de stijgende welvaart en dito consumptie op termijn op gespannen voet 
zou komen te staan met de bezuinigingen op het aantal uren betaalde arbeid (zie ook 
hoofdstuk 2).

Wat wel goed werd voorzien, is dat het gedurende de afgelopen decennia steeds mak-
kelijker is geworden om vrijetijdsvoorzieningen en -attracties te bezoeken (zie o.a. 
Hessels 1962). Nederlanders beschikken inmiddels over veel tijd en geld, kunnen 
zich beter en sneller over grotere afstanden verplaatsen, en hebben toegang tot meer 
informatie dan ooit tevoren. En hoewel de vrije tijd per hoofd van de bevolking sinds 
medio jaren tachtig weer wat terugloopt, wordt dit ruimschoots gecompenseerd 
doordat men de beschikking heeft over meer geld, meer (lees: snellere) mobiliteit en 
meer mogelijkheden wat betreft soorten uithuizige vrijetijdsbesteding.

De drempels die mensen weerhouden van deelname aan uithuizige vrijetijds-
activiteiten lijken daarmee tot minimale proporties geslecht. Het wegvallen van 
beperkingen, ofwel de minimalisatie van randvoorwaarden, heeft de uithuizige 
vrijetijdsbesteding en vrijetijdsmobiliteit binnen het bereik gebracht van velen. Vrije 
tijd heeft daardoor een gedaantewisseling kunnen doormaken van eliteverschijnsel 
tot product voor de massa.

Voor de toekomst wordt verwacht dat Nederlanders, evenals in de voorbije jaren, 
vrije tijd belangrijker blijven vinden dan werk (zie ook hoofdstuk 2). Toch zal dit 
zich niet gemakkelijk vertalen in een groei van de hoeveelheid vrije tijd. De work and 
spend cycle zal zijn zelfversterkende effect blijven behouden, waardoor meer en langer 
werken het credo blijft. Dit wordt nog eens versterkt door de arbeidsparticipatie van 
de vrouw, en – in het verlengde daarvan – het groeiende aantal tweeverdieners. Per 
saldo leidt dit ertoe dat mensen nog meer geld dan nu te besteden hebben voor hun 
vrijetijdsbesteding, die nog commerciëler, nog intensiever en hectischer, en nog 
individueler zal worden ingevuld (zie ook Van den Broek et al. 2004).

De commercialisering van de vrijetijdsbesteding duidt op een verdere groei van 
het aantal geconsumeerde goederen en diensten. In het licht van de voortdurende 
behoefte om het welzijn en geluk te spiegelen aan anderen (keeping up with the Joneses) 
zal de gouden kooi van ‘werken om te consumeren’ zijn zelfversterkende effect niet 
snel verliezen. Enerzijds wil men wel meer vrije tijd, maar anderzijds is men niet 
bereid de hiermee gepaard gaande terugloop in inkomsten te accepteren. Illustratief 
zijn de gespleten verwachtingen van Nederlanders over de hoeveelheid vrije tijd die 
ze in de toekomst ter beschikking hebben: men verwacht dat de toekomst een druk-
kere agenda zal kennen met minder ruimte voor vrije tijd, maar men hoopt het tegen-
deel (Van den Broek et al. 2004: 553).

Met intensivering van de vrijetijdsbesteding wordt gerefereerd aan het toene-
mende belang dat mensen hechten aan intense ervaringen, aan vermaak, pret, 
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plezier en genieten. Illustratief hiervoor is de verschuiving die zich heeft voorgedaan 
naar het soort activiteiten: van extensieve vrijetijdsactiviteiten naar intensieve bele-
vingsactiviteiten. Concreet betekent dit dat men de vrije tijd liever doorbrengt in een 
exotisch zwemparadijs of fl itsend pretpark dan dat men een krant of boek leest in de 
luie stoel. Een dergelijke ontwikkeling wordt eveneens weerspiegeld in de veran-
derende voorkeuren en wensen, waarbij steeds meer nadruk is komen te liggen op 
spontaniteit en verrassingen, op snelle tussendoortjes (de zogenaamde shortbreaks), 
op afwisseling, en op onthaasting (feitelijk niets meer dan een variant van intensive-
ring; Van den Broek et al. 2004: 582).

Met individualisering wordt hier vooral gedoeld op een verzelfstandiging van 
de vrije tijd: een verminderde afhankelijkheid van het individu ten opzichte van de 
directe omgeving en toenemende vrijheid om deze naar eigen wens en inzicht in te 
vullen. Meer concreet betekent dit dat men in de vrije tijd steeds meer naar eigen 
inzicht en voorkeuren doet en bezoekt.3 Illustratief hiervoor is de individualisering 
binnen huishoudens, hetgeen gedurende de voorbije decennia voor een belangrijk 
deel is mogelijk gemaakt door de welvaartsstijging. Was vroeger één gezamenlijke 
kamer verwarmd, verlicht en later ook voorzien van audio, tv en andere toebehoren, 
tegenwoordig is dat het geval met meerdere kamers, waardoor elk gezinslid de vrije 
tijd naar eigen believen kan inrichten (Van den Broek en De Haan 2003).

Dankzij het feit dat men tegenwoordig over meerdere vervoermiddelen beschikt, 
is men ook voor de uithuizige activiteiten minder dan voorheen op elkaar aangewe-
zen. De individualisering van het verplaatsingsgedrag en bijbehorende activiteiten-
patronen is recentelijk nog eens aangewakkerd door de opmars van de tweede en in 
sommige gevallen zelfs derde auto (inmiddels beschikt een op de vijf huishoudens 
over twee of meer auto’s). De verwachting is dat deze ontwikkeling in de toekomst in 
versterkte mate zal doorzetten.

De ruimtelijke ontwikkelingen zullen de commercialisering, intensivering en indi-
vidualisering van de vrije tijd faciliteren en versterken. De verwachting is een verdere 
toename van het aantal en de variëteit van vrijetijdsvoorzieningen, een voortzetting 
van de schaalvergroting en clustering met andere functies, en toenemende voorkeur 
voor vestiging aan rand van stedelijke gebieden (opkomst van pleasure peripheries). Dit 
enorme aanbod van voorzieningen heeft een aanzuigende werking op de consument. 
Alleen al het feit dat er meer te doen en te beleven is dan voorheen, verleidt de consu-
ment ertoe vaker onderweg te zijn.

De toekomst van de vrije tijd wordt ook gevormd door autonome ontwikkelingen. 
Het meest vermeldenswaard zijn de demografi sche en economische veranderingen.

Ten eerste de demografi sche veranderingen. Nederland veroudert. Op elke 
honderd potentiële arbeidskrachten (20-64-jarigen) zijn er momenteel 22 ouderen 
(65-plussers). In 1950 waren dit er ‘slechts’ 14, in 2040 zullen dit 43 zijn (cbs 2004). 
De oecd (2002: 31) verwacht dat onder invloed van deze zogenaamde vergrijzing de 
nadruk van het maatschappelijk leven nog meer zal verschuiven naar het consumen-
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tisme: Waar het leven van een gemiddelde Nederlander voorheen werd gedomineerd 
door een lange, productieve levensfase, leeft de doorsnee Nederlander momenteel 
80 jaar, waarvan 40 jaar in het teken staat van werken en consumeren en 40 jaar 
hoofdzakelijk consumerend wordt doorgebracht. Vooral de actieve groep jonge oude-
ren (grofweg 60-75 jaar) vormt een belangrijke, groeiende doelgroep, die de uithui-
zigheid in de vrije tijd zal aanwakkeren (zie o.a. Knook et al. 2004).

Een andere demografi sche ontwikkeling die een rol speelt in de hoeveelheid vrije 
tijd en de manier waarop die wordt besteed, betreft het groeiende aandeel alloch-
tonen in de Nederlandse bevolking. Anno 2005 wonen er 1,7 miljoen niet-westerse 
allochtonen in Nederland, in 2020 zijn dat er naar verwachting 2,4 miljoen (14% van 
de bevolking; Gijsberts 2004: 135; Garssen en Zorlu 2005: 15). Momenteel is het scp 
bezig met een studie naar het vrijetijdsgedrag van allochtone stedelingen. Hoewel 
volledig uitgewerkte bevindingen vooralsnog niet beschikbaar zijn, kan op basis 
van enkele eerste analyses al wel worden gemeld dat het vrijetijdsgedrag tussen de 
allochtone groepen onderling, en tussen allochtonen en autochtonen, op hoofdlij-
nen weinig verschillen vertoont (Van den Broek 2005). De gevolgen ten aanzien van 
het vrijetijdsgedrag van de toekomst zullen dienovereenkomstig vermoedelijk zeer 
beperkt zijn. In de loop van 2006 zal over dit onderwerp een afzonderlijke scp-rap-
portage verschijnen.

Een laatste autonome ontwikkeling die hier vermelding behoeft, is de econo-
mische groei en de hieraan gelieerde welvaartsstijging. Los van de gebruikelijke 
kanttekening van vele onzekerheden, is het weinig voor de hand liggend dat de 
economie op langere termijn zal krimpen. Volgens de scenariostudie Vier vergezichten 
op Nederland van het Centraal Planbureau (cpb) stijgt de welvaart gemeten in bbp per 
hoofd van de bevolking tussen 2001 en 2040 met minimaal 33% en maximaal 121% 
(ter vergelijking: in de dertig jaar tussen 1971 en 2001 is de welvaart per hoofd van de 
bevolking gestegen met 44%; cpb 2005: 16). De welvaartsstijging zal zich dus hoe 
dan ook voortzetten, waarmee de weg is vrijgegeven voor een voortgaande commer-
cialisering, intensivering en individualisering van de vrije tijd.

Enige nuancering is hierbij overigens wel op zijn plaats. De geschetste veranderingen 
zijn vooral van invloed op de omvang en reikwijdte van incidentele vrijetijdsactivi-
teiten, zoals het bezoek aan pretparken of attracties. Een groot deel van de vrije tijd 
bestaat echter uit reguliere activiteiten, zoals de bezoeken aan vrienden en familie, 
de sportschool, het buurthuis, de bibliotheek, het café of de dagelijkse wandeling 
met de hond. Zij vormen als het ware de vaste en stabiele elementen in de vrije tijd, 
die een kanttekening plaatsen bij het beeld van verandering en dynamiek. Niet alleen 
voor verleden en heden, maar ook voor de toekomst.

7.4 Toekomst van de vrijetijdsmobiliteit

Welke consequenties hebben de gesignaleerde ontwikkelingen voor de omvang, 
samenstelling en reikwijdte van de vrijetijdsmobiliteit? Hoeveel verplaatsingen 
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maken Nederlanders in de toekomst voor vrijetijdsdoeleinden, waar gaat men heen, 
wanneer en hoe? Hoewel harde, vastomlijnde uitspraken over de te verwachten 
ontwikkelingen niet mogelijk zijn, kan op basis van de inzichten uit de voorgaande 
paragrafen wel de richting worden aangegeven waarin de vrijetijdsmobiliteit zich in 
de komende decennia gaat bewegen.

1 Omvang van de vrijetijdsmobiliteit
De absolute omvang van de vrijetijdsmobiliteit zal in de komende decennia verder 
toenemen. Onder invloed van de commercialisering, intensivering en individualise-
ring van de vrijetijdsbesteding zijn steeds meer mensen steeds vaker alleen onder-
weg naar meer diverse bestemmingen, zelfs bij een over het algemeen afnemende 
hoeveelheid vrije tijd. Omdat veraf gelegen, bijzondere bestemmingen in popula-
riteit zullen toenemen, zal verhoudingsgewijs een steeds groter deel van de vrije 
tijd worden besteed aan de reis naar de bestemming. Een concreet voorbeeld: men 
prefereert een kort en krachtig bezoek aan een exotisch en tropisch zwemparadijs op 
een uur rijden afstand boven een lang bezoek aan het gemeentelijke zwembad om de 
hoek. De afstanden die worden overbrugd zullen hierdoor toenemen, een ontwikke-
ling die nog wordt versterkt door de ruimtelijke uitwaaiering van vrijetijdsbestem-
mingen en de opkomst van de pleasure periphery.

De kanttekening die hierbij moet worden geplaatst, is dat ook in de toekomst 
een groot deel van de vrijetijdsmobiliteit opgaat aan reguliere activiteiten, zoals de 
bezoeken aan vrienden en familie, en de gang van en naar de sportschool en het café. 
Zij vormen als het ware de vaste elementen binnen een context van verandering.

2 Auto-af hankelijkheid van de vrije tijd
De auto zal zijn dominante positie in de vrije tijd behouden en waarschijnlijk zelfs 
vergroten. De auto biedt immers als geen ander vervoermiddel vrijheid en fl exibi-
liteit, alsmede snelheid, comfort, gemak, prestige en status (zie ook hoofdstuk 3), 
waarmee die in zekere zin naadloos aansluit op het ethos van consumentisme, de 
intensivering en individualisering.

Bovendien fungeert de auto steeds minder uitsluitend als middel om bestemmin-
gen te bereiken. Steeds vaker is de vierwieler ook een bestemming op zichzelf: de 
auto als hobby, de auto als vrijetijdsbesteding. Illustratief voor de groeiende belang-
stelling voor de auto als vrijetijdsproduct is de extreme groei van het aandeel multi-
functionele terreinwagens (de zogenoemde sport utility vehicles, suv’s) en cabriolets in 
de verkoop van nieuwe auto’s (zie kader 7.1).

De auto zal in de volgende jaren nog multifunctioneler worden, nog groter en nog 
meer gericht op de vrije tijd. De verwachting is dat Nederland rond 2020 9 miljoen 
auto’s zal tellen. Meer auto’s per 1000 inwoners dan nu al het geval is, en vooral ook 
meer auto’s per huishouden. Het openbaar vervoer zal hoogstwaarschijnlijk de derde 
keus blijven, na de auto en de fi ets.
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Kader 7.1 De opkomst van de vrijetijdsauto

Verkoop van nieuwe auto’s naar koetswerk, 2000-2004 (in procenten van totale verkoop)

2000 2004

5-d. hatchback 20,1 26,4
MPV 13,4 20,6
combi/station 19,0 18,7
3-d.hatchback 27,2 16,2
4-d.sedan 15,1 9,9
SUV/terreinwagen 1,8 4,0
cabriolet 1,1 2,0

Bron: BOVAG-RAI (2005)

Het is dus ondenkbaar dat de rol die de auto inneemt in de vrije tijd, binnen afzien-
bare tijd kleiner zal worden. Bovendien zorgen autonome ontwikkelingen zoals de 
vergrijzing van de bevolking voor een vergroting van het aandeel autoverplaatsingen. 
Elke nieuwe groep ouderen heeft immers weer een hoger rijbewijs- en autobezit dan 
de ouderen die hieraan voorafgaan (Harms 2005b). Nu al heeft 60% van alle mannen 
boven de 70 jaar nog een auto, en ligt het absoluut hoogste autobezit (81%) bij de 
mannen van 60 tot 65 jaar (ovg’03).

Natuurlijk heeft het toenemende autogebruik ook keerzijden, zoals een in alle hevig-
heid verergerend parkeerprobleem en meer druk op milieu en verkeersveiligheid. 
Bovendien heeft de toenemende auto-afhankelijkheid ook een belangrijke sociale 
keerzijde: voor diegenen die geen auto hebben, zal het in de toekomst steeds moei-
lijker worden om beoogde bestemmingen te bereiken, zeker als vrije tijd steeds meer 
een aangelegenheid wordt van perifere locaties.

3 Ruimtelijke reikwijdte van de vrije tijd
Ook in de toekomst zal men in vrije tijd vaak dicht bij huis blijven. Het overgrote deel 
van de bestemmingen zoekt men binnen een straal van 10 kilometer, slechts voor een 
minderheid van de activiteiten gaat men verder weg. De vrije tijd die sterk geconcen-
treerd is rond de eigen woonomgeving en het omliggende gebied, betreft de reguliere 
activiteiten zoals sporten, shoppen en wandelen en in mindere mate ook de sociale 
bezoeken. Voor de incidentele activiteiten die het karakter hebben van uitstapjes 
en dagtochten, zal men daarentegen juist steeds verder van huis gaan. De media en 
informatievoorziening spelen hierin een belangrijke rol. Via slimme marketing en 
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informatieverstrekking worden de te bezoeken activiteiten op het netvlies van poten-
tiële consumenten gebrand, waardoor verafgelegen locaties mentaal steeds dichterbij 
komen te liggen. Documentaires, reisprogramma’s, tijdschriften, reisbijlagen van 
kranten en internet herinneren Nederlanders er voortdurend aan hoe mooi en bijzon-
der het elders is (Beunders en Peeters 2004). Per saldo zijn Nederlanders hierdoor 
geneigd om voor hun uitstapjes steeds grotere afstanden te overbruggen, uiteraard 
gegeven de beschikbare hoeveelheid geld, tijd en snelheid van vervoer middelen.

4 Temporele reikwijdte van de vrije tijd
Het weekend blijft het belangrijkste moment in de vrije tijd om eropuit te trekken. 
Daarbij bestaat de kans dat de verkeersafwikkeling op zowel de zaterdag- als de 
zondagmiddag in toenemende mate te maken krijgt met congestie. Weliswaar zijn 
de aantallen opstoppingen in verhouding tot de doordeweekse fi les vooralsnog ver-
waarloosbaar klein, maar er lijkt zich hierin wel een groei voor te doen (fi guur 7.2). 
Per saldo is het daardoor niet ondenkbaar dat een deel van het weekendse vrijetijds-
verkeer verschuift naar de ochtenden en avonden. Het eindresultaat is meer vrijetijds-
mobiliteit, op meer momenten in het weekend.

De temporele spreiding van de vrijetijdsmobiliteit over de uren van de doordeweekse 
dagen is afhankelijk van de ritmes en routines die worden opgelegd door verplichte 
activiteiten, zoals werken, school en huishoudelijke en zorgtaken. In de periode 
1985-2003 hebben zich over het algemeen weinig veranderingen voorgedaan in 
de tijdstippen waarop men voor vrijetijdsdoeleinden onderweg is. In de komende 
decennia zorgt de vergrijzing van de bevolking mogelijk wel voor veranderingen. 
Niet beperkt door verplichte activiteiten kunnen de actieve ouderen van de nabije 
toekomst zelf bepalen wanneer zij onderweg willen zijn. De verwachting is dat de 
vrijetijdsmobiliteit hierdoor niet alleen tijdens de overdagse daluren toeneemt, maar 
ook ‘s ochtends vroeg en rondom de avondspits.

Tegenbewegingen
Het verleden heeft geleerd dat een extrapolatie van het voorbije naar de toekomst niet 
altijd juist is. Tegenbewegingen die nu nog moeilijk zichtbaar zijn, kunnen voor een 
ommezwaai zorgen die buiten de kaders van het meest aannemelijke liggen. Welke 
ontwikkelingen zouden kunnen bijdragen aan een trendbreuk met het verleden en het 
heden?

Een eerste mogelijk beperkende randvoorwaarde in de verwachte groei van de vrije-
tijdsmobiliteit is de snelheid van de vervoermiddelen. Als de reistijd als gevolg van de 
toenemende congestie en moeizame bereikbaarheid van stadscentra niet meer vol-
doet of zelfs terugloopt, zou dat kunnen betekenen dat veraf toch zo nu en dan wordt 
vervangen door dichtbij.
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Ook de behoefte aan onthaasting als reactie op de prevalerende cultuur van haast 
en de hiermee gepaard gaande vrijetijdsstress, zou een bijdrage kunnen leveren aan 
een herwaardering van dichtbij: genieten van een glas wijn in de eigen tuin in plaats 
van rennen van de ene prikkel naar de volgende. Het mogelijke belang van onthaas-
ting is echter genuanceerd door Van den Broek et al. (2004: 582), die stellen dat deze 
schijnbare tegentrend vooralsnog meer in het teken staat van intense ervaringen dan 
van een rustig leven. Feitelijk is het daarmee niet meer dan een andere invulling van 
commercialisering en intensivering.

Een tweede tegenbeweging is het groeiende belang dat wordt gehecht aan gezond-
heid, hetgeen ertoe kan leiden dat het ‘bewegen om het bewegen’ aan belang wint, 
ten gunste van lopen en de fi ets en ten koste van de auto. Het afwijkende scenario dat 
wordt geschetst door Topp (2002) sluit hierbij aan: in zijn toekomstbeeld van 2042 
is de fi ets het meest populaire vervoermiddel, en niet de auto. Door een revolutio-
naire verandering van attitudes, ingegeven door de eindigheid van natuurlijke hulp-
bronnen, zullen mensen meer waarde gaan hechten aan zelfrealisatie en geluk, en 
minder aan consumptie en zelfbevrediging. Materiële goederen, waaronder de auto, 
zullen de status verliezen die ze lange tijd hadden. Wat verplaatsingen betreft, zal de 
fi ets (uiteraard in een stijlvolle hightech variant op het huidige doorsneemodel) het 
symbool worden voor vrijheid, voor individualiteit en voor gezond leven. 

Een soortgelijk scenario wordt geschetst door Lyons et al. (2002), die in een van de 
door hen opgestelde scenario’s veronderstellen dat de individualisering zal omslaan 

Figuur 7.2
Ontwikkeling filezwaartea op een gemiddelde werkdag en een gemiddelde weekenddag, 1998-2004
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Bron: Boumans et al. (2006)
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in het tegendeel: een toenemende behoefte aan samenzijn en collectiviteit, hetgeen 
gepaard gaat met een verdichting van woonvormen, meer gebruik van openbaar 
vervoer en fi ets, en een tanende populariteit van de auto. De auteurs laten echter 
expliciet doorschemeren dat dit een weinig aannemelijke variant is op de verwachtin-
gen die zich laten afl eiden uit een extrapolatie van het heden.

Een derde tegenbeweging wordt gevormd door de stijgende verplaatsingskosten, 
zowel voor brandstof als voor parkeerruimte. Men zou hierdoor kunnen besluiten 
om vaker dan nu het geval is gebruik te maken van openbaar vervoer of fi ets, of om 
thuis of dichter bij huis te blijven, of een andere bestemming te kiezen.

Ook een variabilisering van verplaatsingskosten zoals voorgesteld door de com-
missie-Nouwen (Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit; Nouwen 2005) 
en uitgewerkt in deel 3 van de Nota mobiliteit zou gevolgen kunnen hebben voor de 
mobiliteit van de vrije tijd: de verwachting is dat men hierdoor sociale en recreatieve 
activiteiten dichter bij huis gaat zoeken (Geurs en Van den Brink 2005: 21; Lebouille 
en Vervoort 2003: 322).

Niettegenstaande alle tegenbewegingen lijkt de toekomst vooralsnog gekleurd door 
een voortgaande individualisering, intensivering en commercialisering van de vrije 
tijd, met als gevolg meer verplaatsingen over grotere afstanden, op meer verschil-
lende tijdstippen, daarbij vaker gebruikmakend van de auto.

Per saldo: effecten op mobiliteit?
Het eindresultaat van al deze ontwikkelingen is een groei van de vrijetijdsmobiliteit. 
Een belangrijke vervolgvraag is of en in hoeverre dit ook daadwerkelijk problemen 
gaat opleveren. De effecten van een toenemende vrijetijdsmobiliteit moeten namelijk 
worden bezien in een context van een sterke algehele groei van de mobiliteit, hetgeen 
vooral wordt veroorzaakt door het goederenverkeer.

Ter illustratie: de ten behoeve van de Nota mobiliteit (V&W 2004) opgestelde 
toekomstverwachtingen spreken voor de periode 2000-2020 van een groei van het 
wegverkeer van ruim 40% (het personenautoverkeer zal met ruim 35% toenemen, het 
vrachtverkeer over de weg met ruim 70%; avv 2004: 14). Een toename van het vrije-
tijdsverkeer speelt in dergelijke forse groeiverwachtingen een ondergeschikte rol. 
Bovendien heeft de veronderstelde toename van de vrijetijdsmobiliteit betrekking 
op een relatief klein segment: de incidentele, veelal weekendse vrijetijdsactiviteiten 
waarvoor men ver van huis pleegt te gaan.

De overgrote meerderheid van de vrijetijdsmobiliteit is lokaal van karakter en zal dat in 
de toekomst ook blijven. Verder is het aandeel van het vrijetijdsverkeer dat het hoofd-
wegennet belast tijdens de doordeweekse piekmomenten zeer gering. Het is onwaar-
schijnlijk dat hier in de nabije toekomst grote veranderingen in zullen optreden.

Dit wordt bevestigd door uitkomsten van het Landelijk model systeem (lms) van 
rws-avv, waarin voor 2000 en 2020 is gekeken naar de omvang van het aandeel 
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van het segment ‘overig’ in de totale mobiliteit en hoe die varieert naar gebieden. 
Daartoe is aangesloten op de toekomstverwachtingen zoals opgesteld voor de Nota 
mobiliteit. Uitgedrukt in aandelen van de totale mobiliteit zijn er tussen 2000 en 2020 
nauwelijks verschillen waarneembaar (Boumans et al. 2006). Anders gezegd: hoewel 
het vrijetijdsverkeer in absolute zin een sterke groei zal doormaken, valt dat weg in 
de eveneens sterke groei van de totale mobiliteit.

Het bestaan van door vrijetijdsverkeer veroorzaakte opstoppingen en fi les kan uiter-
aard niet worden ontkend. De massale bezoeken aan meubelboulevards op koopzon-
dag, de pretparken op tweede paasdag en het strand op tropisch hete zomerdagen 
spreken voor zich. De hiermee gepaard gaande verkeersstromen zijn echter steeds 
gebonden aan specifi eke plaatsen en tijdstippen en hebben als zodanig een beperkte 
weerslag op het totaalbeeld van de landelijke mobiliteit. Van een structureel bereik-
baarheidsprobleem als gevolg van de vrijetijdsmobiliteit lijkt daardoor geen sprake. 
Nu niet, en ook in de toekomst niet.

Maar dat de vrije tijd geen wezenlijke bedreiging vormt voor de mobiliteit als geheel, 
is slechts één kant van de medaille. De andere kant van het verhaal is een opkomende 
vrijetijdseconomie die in toenemende mate wordt belemmerd door algehele ver-
keersdrukte en fi les. Nu al wordt de actieradius waarbinnen de Efteling haar klanten 
rekruteert steeds kleiner, en Duitsers die een weekendje Hollandse kust willen doen 
dreigen steeds vaker weg te blijven, mede door de vele verkeersopstoppingen. De 
keuze om niet te gaan of een andere bestemming te nemen wordt daarbij mede gefa-
ciliteerd door de toepassing van informatie- en navigatiesystemen, die de reiziger 
laten weten waar en wanneer het ergens (te) druk is. De verwachting is dat door de 
groei van het verkeer de toegankelijkheid van vrijetijdsbestemmingen in de komende 
decennia steeds verder in het gedrang zal komen.

7.5 Resumerend

Over de toekomst van de mobiliteit is veel gezegd, veel geschreven en veel gespe-
culeerd, niet in de laatste plaats door wetenschappers. Minpunt van de geschetste 
toekomstbeelden is dat die steevast uitgaan van de verplichte vormen van mobiliteit; 
relaties met vrije tijd ontbreken of worden eenvoudigweg niet gelegd. Op basis van 
een in dit rapport uitgevoerde analyse van trends en ontwikkelingen in de vrije tijd, 
mag worden aangenomen dat de absolute omvang van de vrijetijdsmobiliteit de 
komende decennia zal toenemen. Naar verwachting telt de toekomst meer mensen 
die meer uiteenlopende bestemmingen bezoeken, en daarbij vaker dan nu reeds het 
geval is gebruikmaken van de auto.

De afstanden die worden overbrugd in de vrije tijd zullen hun tweeledige karak-
ter behouden: korte afstanden voor regulier te bezoeken bestemmingen, en steeds 
grotere afstanden als het incidentele activiteiten betreft. Mogelijk zullen de tijdstip-
pen van vrijetijdsmobiliteit ook steeds verder divergeren: Nederlanders zullen op 
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meer verschillende momenten onderweg zijn, ook op ochtenden in het weekend, en 
ook overdag doordeweeks. Voor een deel is dat het gevolg van toenemende congestie 
op de drukste uren van het weekend, voor een ander deel van het wegvallen van vaste 
ritmes en routines voor de in omvang groeiende groep ouderen, waardoor ook uit-
stapjes op doordeweekse tijdstippen tot de mogelijkheid gaan behoren. De effecten 
van een toenemende vrijetijdsmobiliteit op de bereikbaarheid en betrouwbaarheid 
van het wegennet zijn naar verwachting evenwel gering. Het is in ieder geval weinig 
aannemelijk dat meer vrijetijdsverkeer zal resulteren in meer doordeweekse fi les op 
het hoofdwegennet.
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Noten

1 Het omgekeerde kan ook: ‘terugredeneren’ vanuit diverse denkbeeldige toekomsten 
naar het heden. Den Draak (1993: 5) spreekt in dit verband van prospectief toekomst-
denken, in tegenstelling tot het eerste, dat omschreven wordt als projectief denken.

2 Een goed voorbeeld hiervan biedt de studie van Topp (2002), die de mobiliteit van Duit-
sland beschrijft in het jaar 2042. Een Nederlandse toekomststudie die op een kwalita-
tieve, beschrijvende leest is geschoeid, betreft Navigare necesse est van Scheele (1994).

3 In bevolkingsonderzoeken komt dit onder andere tot uitdrukking in het belang dat 
Nederlanders hechten aan ontplooiing en vrijheid (Van den Broek et al. 2004: 557).
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8 Samenvatting en slotbeschouwing

8.1 Samenvatting

Vrije tijd is de belangrijkste reden van mobiliteit: het omvat bijna twee vijfde van alle 
verplaatsingen en ruim twee vijfde van alle afgelegde kilometers. Dat is aanzienlijk 
meer dan het verkeer dat wordt veroorzaakt door woon-werkverplaatsingen, en zelfs 
veel meer dan alle huishoudelijke trips. Lange fi les voor pretparken en evenementen, 
grote aantallen bezoekers van koopzondagen of festivals, skihellingen en kartba-
nen, opstoppingen rondom de perifeer gelegen meubelboulevards en factory outlet 
stores, het hoort er allemaal steeds meer bij. Toch is er in onderzoek en beleidstek-
sten nauwelijks aandacht voor de vrijetijdsmobiliteit. In het vrijetijdsonderzoek is 
men vooral bezig met de activiteiten die worden verricht op de plaatsen van bestem-
ming, terwijl het mobiliteitonderzoek en -beleid hoofdzakelijk gericht is op het 
woon-werkverkeer.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft zich ten doel gesteld om de ontwik-
kelingen in de vrijetijdsmobiliteit in een meerjarenonderzoek nader te verkennen. 
Daarmee beoogt het de bestaande kennisleemte in onderzoek en beleid op dit terrein 
op te vullen. Dit rapport is het eerste resultaat in een reeks van meerdere publicaties 
over dit onderwerp, en is totstandgekomen in samenwerking met Rijkswaterstaat 
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (rws-avv). Het rapport omvat een beschrijving en 
verkenning van een drietal aspecten van vrijetijdsmobiliteit, namelijk: context, ken-
merken en dynamiek.

Met de context wordt gedoeld op de maatschappelijke condities en individuele 
hulpbronnen die van invloed zijn op vrijetijdsbesteding, en fungeren als randvoor-
waarden voor uithuizigheid. Meer in het concreet gaat het daarbij om bijvoorbeeld 
de hoeveelheid tijd en geld waarover mensen beschikken, alsmede de vervoersmoge-
lijkheden en bestemmingen die voorhanden zijn. De kenmerken hebben betrekking 
op de omvang, samenstelling en reikwijdte van de vrijetijdsmobiliteit: de aantallen 
verplaatsingen en afgelegde afstanden, het gebruik van de diverse vervoermiddelen, 
alsmede het wie, wanneer en waarheen van de mobiliteit in de vrije tijd. De dynamiek 
ten slotte verwijst naar de ontwikkelingen die zich in het verleden hebben voorge-
daan in de kenmerken van de vrijetijdsmobiliteit, en de te verwachten ontwikkelin-
gen voor de nabije toekomst.

Context
Gedurende de afgelopen decennia is het steeds makkelijker geworden om vrijetijds-
voorzieningen en -attracties te bezoeken. Nederlanders beschikken over veel tijd en 
geld, kunnen zich beter en sneller over grotere afstanden verplaatsen, en hebben 
toegang tot meer informatie en meer vrijetijdsvoorzieningen dan ooit  tevoren. 
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En hoewel de hoeveelheid tijd per hoofd van de bevolking sinds medio jaren tach-
tig weer wat terugloopt, wordt dit ruimschoots gecompenseerd doordat men de 
beschikking heeft over meer geld, meer (lees: snellere) mobiliteit, en meer (potenti-
ele) vrijetijdsbestemmingen.

Doordat de mogelijkheden voor deelname aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten 
sterk zijn gegroeid, hebben vrije tijd en vrijetijdsmobiliteit een gedaantewisseling 
ondergaan van eliteverschijnsel tot product voor de massa. Niet alle vormen van vrije 
tijd zijn echter aan veranderingen onderhevig. De bezoeken aan vrienden en familie, 
maar ook de gang van en naar de sportschool en het café, vormen als het ware de 
vaste elementen binnen een context van verandering.

Kenmerken
De vrije tijd heeft een groot aandeel in de totale mobiliteit van personen: het omvat 
38% van alle verplaatsingen en 44% van alle afgelegde kilometers. Met name met 
het bezoek aan vrienden en familie zijn veel kilometers gemoeid, maar ook recrea-
tieve verplaatsingen zoals het wandelen en fi etsen brengen veel mobiliteit teweeg. 
Tezamen maken de Nederlanders op jaarbasis 6,6 miljard vrijetijdsverplaatsingen, 
waarmee een totale afstand is gemoeid van 82 miljard kilometer (bijna 2 miljoen 
keer de aardbol rond). In werkelijkheid liggen deze aantallen nog aanzienlijk hoger. 
De oorzaak hiervan is dat de gegevensbron waaruit de aantallen zijn afgeleid, geen 
uitspraken toelaat over de omvang van de mobiliteit omwille van het recreatieve win-
kelen. Op basis van een andere databron wordt duidelijk dat het ‘funshoppen’ een 
groot aandeel heeft in het totaalaantal dagtochten dat Nederlanders maken en de 
kilometers die hiermee gemoeid zijn.

De auto is het meest gebruikte vervoermiddel in de vrije tijd, zowel naar rato van het 
aantal verplaatsingen als naar rato van het aantal afgelegde kilometers. Met meer 
dan de helft van alle verplaatsingen en 80% van de verreden kilometers, is vrije tijd in 
zekere zin synoniem aan automobilitijd. Het fi etsen en met name ook het lopen komen 
veel minder vaak voor. Het openbaar vervoer heeft een marginaal aandeel in de vrije-
tijdsverplaatsingen. Als het al wordt gebruikt, is het vooral ten behoeve van bestem-
mingen in de stedelijke gebieden.

De reikwijdte van verplaatsingen in de vrije tijd is zeer beperkt. Het merendeel van 
alle verplaatsingen blijft binnen de gemeentegrenzen. Een op de vier verplaatsingen 
betreft een afstand van meer dan 10 kilometer, ‘slechts’ een op de tien gaat over een 
afstand van meer dan 30 kilometer. Deze geringe reikwijdte wordt echter voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat het merendeel van de uithuizige vrije tijd 
bestaat uit reguliere activiteiten, ofwel activiteiten die men met enige regelmaat op 
vaste tijdstippen en op vaste plekken onderneemt, zoals het sporten, het bezoek aan 
café of buurtcentrum, de wandeling met de hond, alsmede het gaan van en naar kerk 
en bibliotheek. Dit zijn allemaal activiteiten waarbij het logisch is dat men het niet 
ver van huis zoekt.
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Voor de activiteiten die niet zijn ingebed in vaste ritmes en routines, zoals de inci-
dentele bezoeken aan een attractiepark of evenement, blijkt dat men wél bereid is om 
relatief grote afstanden te overbruggen: Voor bijna een op de vijf dagtochten worden 
afstanden overbrugd die groter zijn dan 30 kilometer, 60% betreft een bestemming 
buiten de eigen gemeente. Samengevat: de geografi sche reikwijdte van vrijetijds-
verplaatsingen varieert tussen reguliere en incidentele vrijetijdsactiviteiten. Sociale 
verplaatsingen nemen in dit onderscheid een bijzondere positie in: zij zijn regulier 
van karakter, maar vinden over het algemeen plaats over wat grotere afstanden.

De verdeling van de vrijetijdsmobiliteit over de uren en dagen van de week maakt 
duidelijk dat het zwaartepunt ligt in het weekend: met een gezamenlijk aandeel van 
45% van alle verplaatsingen ligt de nadruk van de vrije tijd op de zaterdag en zondag. 
Doordeweeks is de vrijetijdsmobiliteit redelijk evenwichtig gespreid over de uren van 
de dag: er is nauwelijks sprake van enige piekvorming. Het zwaartepunt ligt evenwel 
rond het einde van de middag en gedurende de avonduren. In het weekend liggen de 
pieken in de verkeersdrukte tijdens de middaguren; zowel op zaterdag als op zondag 
wordt tussen 14.00 en 15.00 uur een topdrukte bereikt van respectievelijk 1,4 en 2,0 
miljoen gelijktijdige verplaatsingen.

Op de momenten dat de meeste verplaatsingen worden gemaakt, op de door-
deweekse ochtendspitsen rond 8.20 uur, zijn er nauwelijks mensen om vrijetijds-
redenen onderweg. De avondspitsen worden wel relatief zwaar belast door de 
vrijetijdsmobiliteit. Met een op de drie verplaatsingen is de vrije tijd rond de klok 
van 17.00 uur na de woon-werkmobiliteit de belangrijkste reden om onderweg te 
zijn. Het merendeel van deze verplaatsingen is echter van lokaal karakter, waarbij 
bovendien veel wordt gelopen en gefi etst. Per saldo zullen de dagelijkse fi les op het 
hoofdwegennet vermoedelijk slechts in zeer geringe mate worden belast door het 
vrijetijdsverkeer.

Dynamiek
In de voorbije decennia is de ruimtelijke, temporele en sociale reikwijdte van de 
vrijetijdsmobiliteit enorm opgerekt. Nederlanders zijn steeds grotere afstanden gaan 
afl eggen, steeds vaker ook op andere dagen dan de zondag, en steeds vaker betreft 
het ook andere mensen dan alleen de rijke bovenlaag van de bevolking.

Toch lijkt de laatste twintig jaar het plafond aan de uithuizigheid bereikt. Uit-
gaande van de individuele gedragsgegevens duiden de mobiliteitsonderzoeken voor 
de periode 1985-2003 op weinig veranderingen in de hoeveelheid vrijetijdsmobiliteit, 
alsmede weinig veranderingen in de ruimtelijke en temporele reikwijdte ervan. De 
som van alle in Nederland gemaakte vrijetijdsverplaatsingen en vrijetijdskilometers 
is wel toegenomen, maar het aandeel in de totale mobiliteit is onveranderd gebleven. 
Kortom, stabiliteit voert de boventoon, dynamiek is hoegenaamd afwezig. Toch zijn 
de uitkomsten van de trends omgeven door veel onzekerheden. Ten eerste geven de 
gegevens uit de databestanden geen volledig overzicht van alle vormen van vrije-
tijdsmobiliteit. Ten tweede is er sprake van een trendbreuk in de gebruikte bronnen. 
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En ten derde wijzen andere gegevens op geheel andersoortige ontwikkelingen. De 
onzekerheden in acht genomen, is er mogelijk sprake van een tweeledige ontwik-
keling. Aan de ene kant blijft men voor reguliere activiteiten zoals sporten, uitgaan 
of wandelen graag in de nabijheid van de woonomgeving, terwijl men aan de andere 
kant voor incidentele uitstapjes en dagtochten steeds verder van huis gaat.

Overeenkomstig de ontwikkelingen in de voorbije jaren wordt voor de komende 
decennia verwacht dat in ieder geval de absolute omvang van de vrijetijdsmobiliteit 
verder zal toenemen. Naar verwachting telt de toekomst meer mensen die meer uit-
eenlopende bestemmingen bezoeken, en daarbij vaker dan nu gebruikmaken van de 
auto. De te overbruggen afstanden zullen hun tweeledige karakter behouden: korte 
afstanden voor regulier te bezoeken bestemmingen, en steeds grotere afstanden als 
het incidentele activiteiten betreft. Mogelijk zullen de tijdstippen van de vrijetijds-
mobiliteit ook steeds verder divergeren. Nederlanders zullen op meer verschillende 
momenten onderweg zijn, ook op ochtenden in het weekend, en ook overdag door-
deweeks. Voor een deel is dat het gevolg van toenemende congestie op de drukste 
uren van het weekend, voor een ander deel van het wegvallen van vaste ritmes en 
routines voor de in omvang groeiende groep ouderen, waardoor ook uitstapjes op 
door deweekse tijdstippen tot de mogelijkheden gaan behoren.

De effecten van een toenemende vrijetijdsmobiliteit op de bereikbaarheid en 
betrouwbaarheid van het wegennet zijn naar verwachting evenwel gering. Het is 
in ieder geval weinig aannemelijk dat meer vrijetijdsverkeer zal resulteren in meer 
doordeweekse fi les op het hoofdwegennet. De vrije tijd mag dan geen problemen 
opleveren voor de mobiliteit als geheel, maar andersom zal de totale mobiliteit wel 
steeds vaker een belemmering vormen voor de vrije tijd. De groeiende verkeersdrukte 
zal zich in de komende decennia steeds vaker opwerpen als een serieus obstakel in 
de bereikbaarheid van vrijetijdsbestemmingen.

8.2 Slotbeschouwing

Stilstaan in de vrije tijd?
Lange fi les naar het strand, richting meubelboulevard, pretpark of naar dat ene eve-
nement – het zijn incidentele opstoppingen die de beeldvorming kleuren en het idee 
geven dat vrije tijd vanuit verkeersoptiek in toenemende mate een belangrijk pro-
bleem aan het worden is. Het feit dat vrije tijd de belangrijkste reden is van mobiliteit 
en bijna twee vijfde van alle verplaatsingen en meer dan twee vijfde van alle verreden 
kilometers voor zijn rekening neemt, draagt bij aan de beeldvorming van opstoppin-
gen en vertragingen.

Een nadere analyse heeft echter uitgewezen dat vrijetijdsmobiliteit weliswaar een 
omvangrijk en groeiend fenomeen is, maar dat de effecten in termen van belasting 
voor de totale mobiliteit vooralsnog beperkt zijn. Het zijn kennelijk vooral de onge-
veer tien extreem drukke dagen per jaar die beeldbepalend zijn. Rondom grootscha-
lige evenementen, tropisch hete dagen, de paasdagen, Hemelvaart en Pinksteren is er 
een onevenredige belasting van het wegennet door vrijetijdsverkeer. De rest van het 
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jaar is er weliswaar veel vrijetijdsverkeer, maar steeds redelijk evenwichtig verdeeld 
over tijd en ruimte. De spreiding over de uren en dagen van de week, en de gericht-
heid op de eigen woonomgeving maken dat het wegennet slechts in beperkte mate 
door de vrije tijd wordt belast.

Tot op zekere hoogte kan hier een parallel worden getrokken met de invloed van 
extreme weersomstandigheden, waarbij sneeuwval, storm of overvloedige regen 
gedurende een paar dagen per jaar ernstige verkeersopstoppingen veroorzaken. 
Met andere woorden: hoewel het vrijetijdsverkeer op specifi eke plaatsen en speci-
fi eke tijdstippen fi les veroorzaakt, resulteert dat in het totaalbeeld van de landelijke 
mobiliteit niet in een structureel bereikbaarheidsprobleem. In de landelijke fi le-top-
vijftig speelt het vrijetijdsverkeer bijvoorbeeld nauwelijks een rol van enige betekenis. 
Daar kan echter tegenin worden gebracht dat een kleine hoeveelheid extra verkeer 
zwaar meetelt op wegen waar de maximale capaciteit reeds (bijna) is bereikt. Anders 
gezegd: een kleine reductie van het autoverkeer kan op sommige wegen en baanvak-
ken dé oplossing zijn voor het fi leprobleem.

Meer dan bij andere, verplichte activiteiten speelt de keuzevrijheid van individuen 
hierbij een belangrijke interveniërende rol. Voor het gaan van en naar het werk, de 
afspraak bij de dokter of het brengen en halen van kinderen zijn de uitwijkmogelijk-
heden immers beperkt. Ten aanzien van de vrije tijd is daartoe vaak juist alle ruimte. 
Mocht de drukte zozeer toenemen dat het vervelend wordt om onderweg te zijn, dan 
kan men altijd nog besluiten om thuis te blijven of veraf te vervangen door dichtbij. 
Genieten van een glaasje wijn en een goed gesprek in de achtertuin kan dan een 
aantrekkelijk alternatief worden voor het bezoek aan een pretpark of evenement. De 
keuze om niet te gaan of een andere bestemming te kiezen wordt daarbij in toene-
mende mate gefaciliteerd door de toepassing van informatie- en navigatiesystemen, 
die de reiziger laten weten waar en wanneer het ergens (te) druk is. De kans bestaat 
dat hierdoor een kloof gaat ontstaan tussen enerzijds de feitelijke, waargenomen 
vrijetijdsmobiliteit, en anderzijds de onzichtbare, latente mobiliteit die er zou zijn 
indien er geen problemen waren met fi les en opstoppingen.

In verleden, heden en in de toekomst?
Een nuancering van de problemen in het heden impliceert hetzelfde voor het verle-
den. Voor de toekomst wordt echter een groei van de vrijetijdsmobiliteit verwacht, 
zowel in omvang als in reikwijdte. De analyses hebben evenwel laten zien dat de 
groei zich vermoedelijk zal beperken tot de incidentele activiteiten, zoals de dagjes 
uit. Per saldo is het effect van meer mensen die, om meer verschillende redenen, gro-
tere afstanden afl eggen op meer verschillende tijdstippen, gering. De mobiliteit zal 
immers hoe dan ook zeer sterk groeien, vooral onder invloed van het goederenver-
keer; afhankelijk van de gekozen scenario’s loopt dat op tot ruim 40%. Een toename 
van het vrijetijdsverkeer speelt in een dergelijke forse groei een ondergeschikte rol, 
zeker wanneer het oog wordt gericht op de verwachtingen voor het hoofdwegennet. 
Op de drukste momenten tijdens de doordeweekse ochtend- en avondspitsen heeft 
de vrije tijd immers een uiterst klein aandeel. Dit betekent dat zelfs een aanzienlijke 
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groei van het vrijetijdsverkeer zich niet per defi nitie zal vertalen in meer fi les op het 
hoofdwegennet.

Beleidsimplicaties
Reeds acht jaar geleden constateerde een groep van experts, in Parijs bijeengekomen 
onder auspiciën van de oecd, dat het vrijetijdsverkeer in het beleid te lang een non-
issue is geweest en dat daar zo spoedig mogelijk verandering in moest komen (oecd 
1999). Eind 2004 werd bij een soortgelijke bijeenkomst in Berlijn, opnieuw op uitno-
diging van de oecd, hetzelfde geconcludeerd (oecd 2004).

In Nederland is de beleidsmatige aandacht voor het onderwerp nog steeds zeer 
beperkt, althans op het niveau van de rijksoverheid. De Nota mobiliteit geeft geen 
expliciete aandacht aan de vrijetijdsmobiliteit, behalve een korte passage over de 
verkeerskundige effecten van evenementen en aandacht voor fi etsinfrastructuur. 
Kennelijk kan het vrijetijdsmotief afdoende beïnvloed worden met generieke maatre-
gelen zoals het beprijzen, zo lijkt de impliciete veronderstelling.

Toch is het van groot belang dat vrije tijd door beleidsmakers als wezenlijk en 
zelfstandig onderdeel van de mobiliteit wordt herkend en erkend. Alleen al de 
omvang van het vrijetijdsverkeer maakt dat het een forse bijdrage levert aan de totale 
verkeersvolumes, met verreikende gevolgen voor milieu en verkeersveiligheid. Ter 
indicatie: de milieuproblemen die door mobiliteit worden veroorzaakt, kosten de 
maatschappij ongeveer 3 tot 8 miljard euro per jaar (Annema en Van Wee 2004), 
verkeersonveiligheid kost de maatschappij ruim 6 miljard euro per jaar wegens mate-
riële schade, en nog eens 6 miljard wegens immateriële schade (swov 2005).

Stel dat grofweg twee vijfde van deze kosten kan worden toegerekend aan de uit-
huizigheid in de vrije tijd, dan telt dit op tot circa 6 à 8 miljard euro per jaar.1 Ook het 
toegenomen maatschappelijke én economische belang van de vrijetijdssector impli-
ceert dat vrijetijdsmobiliteit niet langer kan worden veronachtzaamd. Recente cijfers 
wijzen uit dat er jaarlijks ongeveer 77 miljard euro aan recreatieve uitstapjes wordt 
gespendeerd (nbtc 2005). Het begrip ‘niet-noodzakelijk verkeer’ lijkt daarmee aan 
herijking toe: zowel voor de maatschappij als geheel als voor individuele personen is 
vrije tijd een niet meer weg te denken reden van mobiliteit.

Waar het de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van het wegennet betreft, lijkt 
inmenging van rijkswege minder vanzelfsprekend. Daarvoor lijken de problemen nu 
en in de toekomst te gering. Het meest voor de hand liggend zijn ingrepen op maat 
door lokale en regionale overheden, bijvoorbeeld door regulering van de verkeers-
stromen van en naar grootschalige evenementen of recreatiegebieden. Goede en 
inspirerende voorbeelden hiervan zijn de parking watchers in Rockanje (strandbezoek), 
het Veluwetransferium in Nunspeet (natuurbezoek), maar ook de stroomlijning van 
bezoekersstromen naar de Nijmeegse vierdaagse of de regulering van verplaatsingen 
van en naar Dance Valley in Spaarnwoude (kpvv 2006).
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Beperkingen en vervolgonderzoek
Als er één ding duidelijk is geworden uit het overzicht van context, kenmerken en 
dynamiek van de vrijetijdsmobiliteit, is het wel dat het een onderwerp is dat veel 
aanknopingspunten biedt voor vervolgonderzoek, alsmede verbeterpunten voor de 
bestaande dataverzamelingen.

Een belangrijke inhoudelijke lacune in het onderzoek naar vrije tijd en mobili-
teit betreft een uitsplitsing naar sociale groepen: hoe besteden ouderen, kinderen, 
jongeren, allochtonen, tweeverdieners of alleenstaanden hun uithuizige vrije tijd, 
en welke consequenties heeft dit voor de omvang en reikwijdte van de mobiliteit? 
Hoewel in het verleden bijvoorbeeld al veel aandacht is geweest voor de mogelijke 
mobiliteitseffecten van de vergrijzing van de bevolking, ontbreekt vooralsnog een 
systematische verkenning op basis van het Mobiliteitsonderzoek Nederland. Een 
andere bevolkingsgroep die ten aanzien van hun vrije tijd en mobiliteit omgeven 
is door vraagtekens, zijn de allochtonen. Het recentelijk door het scp uitgevoerde 
onderzoek naar de leefsituatie van allochtonen zal hier op korte termijn verandering 
in brengen.

Een ander braakliggend onderzoeksterrein betreft de beleving en perceptie van de 
vrijetijdsmobiliteit. Hoe ervaart en beleeft men vrijetijdsmobiliteit, welke beweegre-
denen liggen ten grondslag aan de uithuizigheid, en tegen welke knelpunten loopt 
men aan? Over dit onderwerp is recentelijk op gezamenlijk initiatief van rws-avv en 
scp een enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse 
bevolking. Een eerste, algemeen overzicht van bevindingen is gerapporteerd in 
Harms et al. (2005). In de loop van 2006 volgt een meer uitgebreide rapportage over 
dit onderwerp.

Een derde mogelijkheid tot nader onderzoek betreft een nadere verkenning van de 
vakantiemobiliteit. In het verlengde van dit rapport zal er in 2007 een qua opbouw 
vergelijkbare studie verschijnen met vakanties en hieraan gerelateerde mobiliteit als 
onderwerp.

Een geheel andersoortige aanbeveling betreft de verbetering van de bestaande onder-
zoeken naar mobiliteit en uithuizigheid. De in dit rapport gebruikte databestanden 
waren ofwel onvolledig door het ontbreken van bepaalde typen verplaatsingen, ofwel 
onbetrouwbaar door het voorkomen van trendbreuken. Om een aantal concrete voor-
beelden te noemen: uit het Onderzoek verplaatsingsgedrag (ovg) en zijn opvolger 
het Mobiliteitsonderzoek Nederland (mon) kan de categorie ‘recreatief winkelen’ 
niet als zodanig worden afgeleid. Daarmee ontbreekt een belangrijke activiteit, die 
goed is voor een groot deel van alle uitstapjes die Nederlanders maken.

De onderschatting van de omvang en reikwijdte van het vrijetijdsverkeer wordt 
nog eens versterkt doordat geen gegevens zijn opgenomen over de vakantiemobili-
teit, noch van buitenlanders binnen Nederland, noch van Nederlanders in het buiten- 
en binnenland. In het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (cvto), dat informatie verschaft 
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over de omvang en reikwijdte van de dagtochten, ontbreken daarentegen de gege-
vens over sociale contacten. Het toevoegen van extra vragen naar familie- en vrien-
denbezoek, zou het beeld van de uithuizige vrije tijd zoals dat kan worden afgeleid 
uit deze op zich waardevolle databron, aanzienlijk verbeteren.
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Noot

1 Grofweg twee vijfde van alle verplaatsingen en twee vijfde van de verreden kilometers 
is voor rekening van de vrije tijd (zie hoofdstuk 3: fi guur 3.1); ook van alle autokilo-
meters is twee vijfde voor rekening van de vrije tijd, zie kader 3.2). De berekening komt 
aldus als volgt tot stand: 3 tot 8 miljard euro voor milieuproblemen en 12 miljard voor 
verkeersonveiligheid telt op tot een totaal van 15 tot 20 miljard euro voor de totale 
 mobiliteit. Twee vijfde hiervan komt neer op 6 tot 8 miljard euro.
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Summary

Leisure is the most important source of mobility: it accounts for almost two-fi fths 
of all trips and more than two-fi fths of all kilometres travelled. This is considerably 
more than the travel generated by commuting to and from work, and even greatly 
exceeds all household trips. Long traffi c jams on the approaches to amusement 
parks and major events, large numbers of visitors to Sunday shopping events or 
festivals, dry ski slopes and carting tracks, congestion around out-of-town furni-
ture malls and factory outlet stores: the list is ever growing. Yet research and policy 
documents devote virtually no attention to leisure mobility. Leisure research has to 
date focused mainly on the activities carried out at the destination, while mobility 
research and policy are concerned mainly with travel between home and work.

The Social and Cultural Planning Offi ce of the Netherlands (scp) has set itself the 
aim of exploring trends in leisure mobility in more depth in a long-range study. The 
hope is that this will fi ll the gap in knowledge in research and policy in this area. 
This report is the fi rst in a series of publications on this subject, and is the result 
of collaboration with the Transport Research Centre (rws-avv) of the Ministry of 
Transport, Public Works and Water Management. The report describes an explora-
tory study of three aspects of leisure mobility, namely context, characteristics and 
dynamics.

The context refers to the social conditions and individual resources that infl uence 
leisure and serve as parameters for activity outside the home. More specifi cally it 
means things such as the amount of time and money people have at their disposal, 
as well as the available means of transport and destinations. The characteristics of 
leisure activity outside the home relate to the extent, composition and range of lei-
sure travel: the number of trips and the distances covered, the use of various modes 
of transport, and the who, when and where of leisure mobility. Finally, dynamics 
refers to the developments that have taken place in the characteristics of leisure 
mobility to date and the anticipated developments in the near future.

Context
Over the last few decades it has become increasingly easy to visit leisure amenities 
and attractions. The Dutch have lots of time and lots of money at their disposal, 
can cover greater distances better and more quickly, and have access to more infor-
mation and more leisure amenities than ever before. And although the amount of 
time per head of the population has been falling back slightly since the middle of 
the 1980s, this is more than offset by the fact that people have more money at their 
 disposal, more (i.e. faster) mobility, and more (potential) leisure destinations.
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As the opportunities to participate in leisure activities outside the home have grown 
strongly, leisure and leisure mobility have undergone a transformation from an 
elite phenomenon to a mass product. Despite this, a large part of the way leisure 
is spent has undergone little change. Visits to friends and family, travelling to and 
from sports clubs and visiting bars can be seen as fi xed elements within a context of 
change.

Characteristics
Leisure accounts for a high proportion of people’s total mobility, making up 38% 
of all trips and 44% of all kilometres travelled. A large number of kilometres are 
covered in particular on visits to friends and family, though recreational trips such 
as walking and cycling also account for a high proportion of mobility. Together, the 
Dutch make 6.6 billion leisure trips each year, covering a total distance of 82 billion 
kilometres. (almost 2 million times around the world). In reality, however, these 
fi gures are considerably higher, because the data source from which they are taken 
does not allow statements to be made about the amount of mobility accounted for by 
recreational shopping. Based on another data source, it is clear that ‘fun shopping’ 
accounts for a very high proportion of the total number of day trips undertaken by 
the Dutch, and the number of kilometres travelled.

The car is the most frequently used means of transport for leisure travel, both in 
proportion to the number of trips and in proportion to the number of kilometres 
travelled. In more than half of all trips and 80% of the kilometres travelled, leisure 
mobility is to some degree synonymous with ‘automobility’. Cycling, and especially 
walking, are much less frequent. Public transport accounts for a marginal share in 
leisure trips; if it is used at all, it is primarily used to reach destinations in urban 
areas.

The geographical range of leisure trips is very limited. The majority of all trips 
remain within the municipal boundaries. One in four trips covers a distance of 
more than ten kilometres; ‘only’ one trip in ten involves a distance of more than 
30  kilometres. This short range is caused largely by the fact that the majority of 
leisure outside the home consists of regular activities – in other words, activities 
undertaken with some regularity at fi xed times and fi xed locations, such as taking 
part in sport, visiting bars or community centres, walking the dog, going to church 
and the library. These are all activities where people logically stay close to home. 
When it comes to activities that are not embedded in fi xed patterns and routines, 
such as ‘occasional’ visits to a theme park or event, people are found to be willing 
to cover relatively large distances. Almost one in fi ve day trips involve covering dis-
tances of more than 30 kilometres, while 60% involve a destination outside the trav-
eller’s own municipality. In summary, the geographical range of leisure trips varies 
depending on whether they are ‘regular’ and ‘occasional’ leisure activities. Social 
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journeys occupy a special position in this regard: they are regular in nature, but gen-
erally involve travelling greater distances.

The distribution of leisure mobility over the hours and days of the week shows a 
clear concentration at the weekend, with a combined share of 45% of all leisure-time 
trips taking place primarily on Saturday and Sunday. During the week, leisure travel 
is distributed reasonably evenly over the hours of the day, with virtually no peaks. 
There is however a concentration around the end of the afternoon and during the 
evening hours. At weekends the peaks in traffi c occur around the middle of the day: 
on both Saturday and Sunday a peak is reached between 2.00 p.m. and 3.00 p.m., of 
1.4 and 2.0 million simultaneous trips, respectively.

At the times when most traffi c is on the roads, namely on weekdays during the 
 morning rush hour at around 8:20 a.m., there are hardly any people travelling for 
leisure purposes. The evening rush hour, by contrast, has a relatively high propor-
tion of leisure mobility: at around one in three trips, after commuting it is the most 
important reason for being on the road at around 5.00 pm. The majority of these 
trips are however local, and many of them involve walking or cycling; the net impact 
of leisure travel on the daily traffi c congestion on the main road network is probably 
very slight.

Dynamics
The geographical, temporal and social range of leisure mobility has increased enor-
mously in recent decades. The Dutch are travelling ever greater distances, with ever 
more frequency (including on days other than Sunday), and increasingly it is not just 
the wealthy top segment of the population undertaking this travel.

Despite this, the ceiling of out-of-home leisure activity appears to have been reached 
in the last twenty years. Individual behavioural data from mobility studies carried 
out in the period 1985-2003 suggest that there have been few changes in the amount 
of leisure mobility, and also few changes in the geographical and temporal range of 
that mobility. Although the total number of leisure trips made and leisure kilometres 
travelled has increased, it has remained unchanged as a proportion of total mobil-
ity. In short, the pattern is one of stability; there is a marked absence of dynamism. 
Yet the fi ndings relating to the trends are hedged in by many uncertainties. First, 
the data do not provide a full picture of all forms of leisure mobility. Second, the 
data sources used show a trend break. Thirdly, other data point to developments of 
a completely different nature. These uncertainties may indicate that a twofold devel-
opment is taking place: on the one hand people like to stay close to home for regular 
activities such as sport, going out or walking, while on the other hand travelling 
further and further from home for occasional trips and day trips.
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Developments in recent years in any event suggest that the absolute volume of leisure 
mobility will increase further in the coming decades. There are likely to be more 
people visiting more diverse destinations in the future, and they are likely to use 
cars for this more often than at present. The distances to be travelled will retain 
their twofold character: short distances for visits to regular destinations, and ever 
increasing distances for occasional activities. It may be that the timing of leisure 
mobility will also diverge further, with people increasingly spreading the timing of 
their trips, to include travelling in the mornings at the weekends and also during 
the daytime in the week. To some extent this will be due to the growing congestion 
at the busiest hours in the weekend, though the disappearance of fi xed patterns and 
routines for the growing group of older persons will also have an infl uence, in that 
they are able to embark on trips during the week.

The effects of growing leisure mobility on the accessibility and reliability of the road 
network is expected to be low, however. There is in any event little reason to assume 
that more leisure mobility will result in more traffi c congestion on the main road 
network during the week. Leisure is therefore unlikely to create any problems for 
mobility as a whole; on the other hand, the overall mobility volume will increasingly 
put pressure on leisure, as growing traffi c congestion increasingly becomes a serious 
obstacle to the accessibility of leisure destinations in the decades ahead.
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