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Op grond van gelimiteerde tijd- en geldbudgetten 

Op zoek naar grenzen aan de mobiliteitsgroei 
Ir. M.E. Kraan 

A b s t r a c t 
The steady ongoing growth of mobility raises the question whether this growth will continue 
unaltered or whether there exists a limit to this growth. One may theoretically assume the 
last, under the assumption of limited time and money budgets, because mobility requires 
time and money expenditure. Presuming this is correct, it is interesting to predict when this 
limit wi l l be reached and whether this can be foreseen. 
This paper formulates a theory describing the allocation of time and money to activities and 
travel. This theory, based partly on literature survey and empirical findings, assumes the 
theory of utility maximisation under flexible budget constraints. In this theory undertaking an 
activity leads to a positive contribution to utility, which depends on type, duration, and 
location of the activity. The paper concludes with a first development of a model that can 
carry out long term future explorations at a strategic level. 

1, Inleiding 
1.1 Achtergrond 
Gezien de ontwikkelingen in de mobiliteit, die zowel in de achterliggende jaren 

als in de te verwachten toekomst alsmaar een groei te zien geven, kan men zich 
afvragen of die groei onbeperkt door zal zetten. Op grond van de begrensde 
hoeveelheden ti jd en geld die mensen beschikbaar hebben is er een afremming 
van de mobiliteitsgroei te verwachten. 

Tijd en geld zijn belangrijke factoren in verkeer en vervoer: alle verplaatsingen 
kosten t i jd en geld. De hoeveelheden ti jd en geld die men beschikbaar heeft, zijn 
van invloed op de verplaatsingskeuzes van personen: men zal immers nooit méér 
t i jd en/of geld aan vervoer kunnen spenderen dan men beschikbaar heeft. Het 
tijdbudget2, dat per persoon zal verschillen, wordt gelijkgesteld aan de totale t i jd 
nadat de t i jd benodigd voor verplichte activiteiten (slapen, verzorging, werken etc.) 
er afgetrokken is. Het geldbudget wordt analoog gedefinieerd als de inkomsten 
minus alle vaste uitgaven, zoals woning, eten, belastingen. 

Ook de hoeveelheden ti jd en geld die al besteed zijn aan vervoer zijn van 
invloed op het eerstvolgende verplaatsingsgedrag. Al bestede hoeveelheden ti jd en 
geld hebben een remmende werking op vervolg-verplaatsingen. 

Voorts is er een wederzijds verband tussen t i jd- en geldbestedingen aan 
vervoer. Het is nu eenmaal zo dat snellere vervoerswijzen doorgaans duurder zijn 
dan langzamere. Bezuinigen op reistijd door een sneller vervoermiddel te kiezen, 
betekent meer geld uitgeven en bezuinigen op de kosten betekent langere 
reistijden. 

Alhoewel het belang van ti jd- en geldbestedingen aan vervoer onderkend 
wordt, is er tot nu toe nog betrekkelijk weinig onderzoek naar gedaan. De relatie 
van t i jd- en geldbestedingen met de diverse vervoerskeuzes is nog amper 
uitgewerkt in de gebruikte modellen voor (langetermijn-) vervoersplanning. 

Dit artikel geeft een theorie voor de beschrijving van het keuzeproces van 
activiteitenpatronen met de nadruk op de tijdsduur van activiteiten en 
verplaatsingen, waarbij rekening wordt gehouden met t i jd- en geldbudgetten. De 
ontwikkeling van deze theorie zal worden gebaseerd op beschikbare literatuur en 
bestaand datamateriaal. Vervolgens wordt deze theorie in een model vormgegeven 
met als strategische doeleinden, te onderzoeken of er grenzen aan de mobiliteits
groei zitten en wanneer deze bereikt worden. 
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1.2 Opbouw artikel 
Hoofdstuk 2 geeft in het kort enkele resultaten uit literatuuronderzoek en van 

empirische analyses. Literatuur en empirie hebben gediend om inzicht te krijgen 
in het fenomeen van tijdsbestedingen aan vervoer. Dit leidde tot hypotheses en 
aannames voor een theorie, die uitgewerkt is in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 staat 
het model beschreven waarin de theorie verwerkt is. Tot slot geeft hoofdstuk 5 
enkele conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

2. Literatuuroverzicht 

2.1 Inleiding 
Vragen waarop de literatuur antwoord moet geven zijn: 

• Wat is er al bekend aan t i jd- en geldbestedingen aan vervoer? 
• Welke inzichten zijn er op dit gebied? 
• Welke theorieën zijn er ontwikkeld? 
• Zijn er al theorieën uitgewerkt in modellen? 

Er zijn binnen verkeer en vervoer twee aspecten van tijdsbestedingen. Het 
eerste richt zich duidelijk op de tijdstippen en de flexibilisering van de 
tijdstipkeuze3. Het tweede aspect richt zich op de tijdsduur van activiteiten en 
vervoer en dit is het onderwerp waarop dit artikel ingaat. 

In de literatuur zijn twee complementaire standpunten te vinden wat betreft 
de tijdsduur van vervoer. Aan de ene kant de opvatting dat t i jd- en geldbestedin
gen aan vervoer over de bevolking en door de jaren heen constant zijn en 
daartegenover de overtuiging dat deze bestedingen juist zijn toegenomen de 
afgelopen jaren met een grote variatie over bevolkingsgroepen. 

Wat betreft de theorievorming zijn er ook twee standpunten: te weten die van 
de vaste en van de flexibele budgetten. In het eerste geval wordt alle beschikbare 
t i jd en geld voor vervoer ook daadwerkelijk aan vervoer besteed; er is geen 
mogelijkheid om t i jd of geld te besparen op vervoer om aan andere activiteiten of 
goederen te besteden. Bovendien worden in deze aanpak de hoeveelheden 
beschikbare t i jd en geld exogeen vastgelegd. In de aanpak van flexibele budgetten 
is het wel mogelijk om t i jd die of geld dat bespaard is op vervoer aan andere 
activiteiten of goederen te besteden. In dit geval worden de bestedingen endogeen 
bepaald. Een korte beschrijving van deze theorieën zal i n hoofdstuk 3 gegeven 
worden. 

Onder anderen Kropman et 
al 1992 en Tacken & Mulder 
(1988) hebben hiernaar 
onderzoek gedaan. 

4 Hupkes 1977 

Van Maarsseveen & Kraan 
1991 

6 Zahavi & McLynn 1983 

2.2 Resultaten uit de literatuur 
Wat betreft de tijdsbestedingen van de Nederlandse bevolking aan vervoer is 

4 

er veel literatuur voorhanden. In de jaren '70 heeft Hupkes zijn BREVER-wet 
gedefinieerd, die stelt dat het aantal verplaatsingen en de totale reistijd constant 
is, ongeacht het land of de t i jd waarin men leeft. Hij heeft zijn theorie gebaseerd 
op zeer geaggregeerde data en heeft dus geen onderscheid kunnen maken naar de 
verschillende achtergrondkenmerken van personen. Dat de mobiliteitsontwikke
ling wel degelijk kan verschillen tussen diverse landen tonen van Maarseveen en 
Kraan 5. Later heeft Zahavi6 een model ontwikkeld (het UMOT) waarmee het aantal 
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7 Gommers & Krikken 1 992 , 
Batenburg & Knuist 1993 

8 Zie Batenburg & Knuist 1993 
en Kraan 1993. 

9 Zie Batenburg & Knuist 
1993 . 

' ° Z i e Kraan 1993 . 

personenkilometers berekend kan worden op basis van constante t i jd- en 
geldbudgetten. Dit model gaat er van uit dat mensen een vaste hoeveelheid t i jd en 
een vast percentage van hun inkomen aan vervoer besteden. Deze aanname van 
vaste budgetten leidde bij implementatie in een model tot contra-intuïtieve 
elasticiteiten, omdat individuen in sommige gevallen gedwongen werden tot 
gebruik van langzame vervoermiddelen om hun tijdbudget vol te maken. Dit 
bracht de geloofwaardigheid van de theorie van constante budgetten in het 
geding. 

Uit recente literatuur 7 bli jkt dat die theorie verworpen moet worden, want 
sinds de jaren '80 zijn zowel het aantal verplaatsingen als de totale reistijd per 
persoon per dag toegenomen. Mensen zijn mobieler geworden, maar niet alleen 
doordat hogere snelheden tot meer en langere verplaatsingen hebben geleid, maar 
ook doordat men meer t i jd aan vervoer is gaan spenderen. Deze resultaten zijn 
zowel in het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) als het 
Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) gevonden. Bovendien laten beide onderzoeken 
zien dat er een grote variatie bestaat over de bevolking. Verschillende aehter
grondkenmerken, zoals arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, opleiding en 
inkomen, leiden tot zeer verschillende reistijden per dag. 

De oorzaak van de autonoom toegenomen reistijden (mensen met bepaalde 
aehtergrondkenmerken besteden tegenwoordig meer t i jd aan vervoer dan mensen 
met diezelfde kenmerken 20 jaar geleden) moet gezocht worden in het veranderde 
leefpatroon9. Door toegenomen individualisatie zijn er steeds meer mensen die 
verschillende taken moeten combineren (bij voorbeeld werk met huishoudelijke 
taken in het geval van een alleenstaande werker of tweeverdieners) en deze 
mensen besteden meer t i jd aan vervoer dan personen met slechts één taak. Het 
blijkt dat taakcombineerders in 1990 evenveel t i jd aan vervoer besteedden als i n 
1970 en dat deze categorie mogelijk aan zijn tijdbudget zit. Toename van het 
aantal taakcombineerders heeft geleid tot een toename in de totale reistijden 
(compositie-effect). Mensen die wat ruimer in hun ti jd zitten (huisvrouwen, 
werklozen en gepensioneerden) zijn de afgelopen 20 jaar wel meer t i jd aan vervoer 
gaan besteden; zij zitten nog niet aan hun budget en de verwachting is dat hun 
totale reistijd de komende jaren nog gaat toenemen. 

Verder hebben ontwikkelingen als huishoudenverdunning (het aantal 
minihuishoudens is in belangrijke mate toegenomen) en emancipatie (herintre
ding van vrouwen op de arbeidsmarkt, wat onder meer tot een toename van het 
aantal taakcombineerders heeft geleid) een sterke invloed gehad op de 
mobiliteitstoename. Toegenomen welvaart en individualisatie hebben verder geleid 
tot een verbreding van het vrije- tijdsrepertoire, ook een oorzaak van de toename 
van tijdsbestedingen aan vervoer. 

Er is een grote variatie in reistijdbesteding over de bevolking . Onder andere 
naar geslacht (maar dit kan een gevolg zijn van de nog steeds conservatieve 
taakverdeling in het huishouden), beroep, opleidingsniveau (en hiermee sterk 
gecorreleerd het inkomen) en autobezit (wat op zijn beurt weer afhangt van 
inkomen en beroep). Het blijkt dat mensen met verplichte activiteiten (werk, 
school of studie) significant meer t i jd aan vervoer besteden dan mensen zonder 
die verplichtingen. Verder blijken mensen met een hoger inkomen meer reistijd te 
hebben dan mensen met lagere inkomens. Het inkomen is sterk gecorreleerd met 
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het opleidingsniveau en over het algemeen geldt dat hoe hoger de opleiding (en 
dus het inkomen), hoe gespecialiseerder men in zijn werk is. Gespecialiseerde 
beroepen zijn dun gezaaid en bovendien kunnen mensen met een hoog inkomen 
hogere eisen stellen aan hun woonomgeving. Beide aspecten leiden tot grote 
woon-werkafstanden en dit leidt tot zodanige reistijden dat de besparing door met 
snellere, maar duurdere, vervoerswijzen te reizen geheel gecompenseerd wordt en 
zelfs meer dan dat. 

Wat betreft geldbestedingen is er veel minder literatuur beschikbaar. Wel 
verricht het CBS regelmatig bestedingenonderzoeken en hieruit b l i jk t" dat 
huishoudens een groter aandeel van hun uitgaven aan vervoer besteden naarmate 
het inkomen hoger is. Dit resultaat gecombineerd met de tijdsbestedingsonderzoe-
ken leidt niet tot een duidelijk verband tussen t i jd en geldbudgetten. De 
wisselwerking die men zou verwachten (namelijk dat wanneer men bereid is meer 
geld ui t te geven aan vervoer, men minder reistijd zal hebben en wanneer men op 
geld wil besparen, men genoegen moet nemen met langere reistijden) wordt 
hierdoor vooralsnog niet ondersteund. 

Al het empirische onderzoek maakt duidelijk dat de hoeveelheden t i jd en geld 
die besteed worden aan vervoer sterk afhangen van de levensstijl en hiermee het 
activiteitenpatroon. De conclusie van dit alles is dat onderscheid in groepen met 
homogene gedragskenmerken (waaronder de hoeveelheden ti jd en geld die men 
beschikbaar heeft) in ieder geval noodzakelijk is bij de bestudering en modellering 
van tijdsbestedingen. 

In Nederland ontbreken helaas representatieve databronnen waarin t i jd en 
geldbestedingen gecombineerd zijn weergegeven. Zodoende is het niet mogelijk om 
gegronde uitspraken te doen over de onderlinge wisselwerking tussen beide 
bestedingen aan vervoer. Wel bestaat er de mogelijkheid om op basis van het 
geregistreerde verplaatsingsgedrag de geldbestedingen te berekenen'2. Op die 
manier is het mogelijk een reconstructie te maken van de geldbestedingen en die 
in samenhang met de tijdbestedingen te beschouwen. 

Aannames ten aanzien van grenzen aan de mobiliteitsgroei 
Het is te verwachten dat er grenzen aan de mobiliteitsgroei zitten als gevolg 

van begrensde hoeveelheden beschikbare t i jd en geld. Onderzoek van het TB O 
geeft aan dat hier gegronde redenen voor aan te voeren zijn, door de taakcombi
neerders te beschouwen. Deze personen besteedden in 1990 net zoveel t i jd aan 
vervoer als i n 1975. Hun tijdbudget is mogelijk uitgeput, hun tijdsbesteding kan 
niet meer verder groeien. Maar als het vervoerssysteem zodanig verbetert dat 
verplaatsingssnelheden kunnen toenemen of als er meer mogelijkheid komt om 
ti jd simultaan te gebruiken, dan hebben ze wel weer extra ruimte in hun 
tijdsbudget gekregen en kunnen zodoende grotere afstanden afleggen (door ofwel 
langere ofwel meer verplaatsingen). Dus zolang de tijden beter besteed kunnen 
worden (hogere snelheden, simultaan tijdsgebruik voor verplaatsingen en 
activiteiten) zal er altijd een mobiliteitsgroei mogelijk zijn, uitgedrukt in afgelegde 

" Zie Uittenbogaert 1989 of 
Blok & Vogelaar 1985. 

afstanden. Maar aan de ti jd besteed aan vervoer zit een grens en dit zal leiden tot 
een afremming van de mobiliteitsgroei. 

Bij voorbeeld in B G C / H C G 
1 9 9 1 . 



Tijdschrift 
vervoerswetenschap 

pagina 3. Theorie opzetten 

3.1 Uitgangspunten en aannames 

Het aantal verplaatsingen en de tijdsbesteding aan vervoer (per persoon per 
dag) zijn de afgelopen 20 jaar toegenomen. Deze toename is toe te schrijven aan 
veranderde levensstijlen. Voorlopig zal deze groei nog doorzetten, de vraag is 
alleen hoe lang. 

Mensen hebben beperkte hoeveelheden t i jd en geld tot hun beschikking en 
zullen hun activiteitenpatroon hieraan aanpassen. Mensen met een druk bezet 
leven, die verschillende taken moeten combineren, zitten al aan hun tijdbudget 
voor vervoer. Om toch nog meer mogelijkheden te creëren zullen zij activiteiten 
gaan koppelen, zodat er verplaatsingsketens ontstaan, of hun ti jd simultaan 
voor verschillende doeleinden aanwenden. 

Verplaatsingen zijn afgeleiden van het activiteitenpatroon. Het activiteitenpa
troon is weer afhankelijk van de levensstijl, die bepaald wordt door de 
levensfase (leeftijd, alleenstaand of samenwonend, wel of geen kinderen), de 
arbeidsparticipatie en het geslacht. De beschikbare hoeveelheden t i jd en geld 
(de budgetten) worden bepaald door de arbeidsparticipatie (het aantal uren dat 
men werkt) en het inkomen. De budgetten zijn samen met het activiteitenpa
troon medebepalend voor het verplaatsingsgedrag. Het autobezit wordt bepaald 
door het inkomen en is op zijn beurt in hoge mate van invloed op het 
verplaatsingsgedrag. 

Verplaatsingen maakt men om op een locatie te komen waar men een activiteit 
wil uitvoeren. Het maken van een verplaatsing levert dus, naast een offer, 
indirect een nut op, afhankelijk van de soort activiteit: hoe hoger de prioriteit 
van een activiteit, des te hoger het opgeleverde nut. 

Er kunnen verschillende soorten activiteiten onderscheiden worden; het nut 
van sommige soorten is afhankelijk van de duur van die activiteit. Hoe langer 
men een activiteit uitvoert, des te meer nut levert het op. Maar de grootte van 
de toename van het nut worden kleiner naarmate de duur toeneemt. Van 
andere activiteiten is de duur vast en de waardering onafhankelijk van de duur. 

Ook voor wat betreft de relatie met de afstand zijn er verschillende soorten 
activiteiten. Voor sommige soorten levert de af te leggen afstand, naast een 
offer, ook een positieve bijdrage aan het totale nut. Naarmate men bereid is om 
een grotere afstand voor een activiteit te overbruggen, heeft men meer 
keuzemogelijkheden voor de locatie en meer variatie in het aanbod. Dit leidt tot 
een hoger nut voor die activiteit. In werkelijkheid spelen natuurlijk andere 
kenmerken ook een rol i n de aantrekkelijkheid van een locatie, maar we 
vereenvoudigen dit door een positief effect van de afstand, met afnemende 
meerwaarde. 
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Zie bij voorbeeld Vidakovió 
1980 . 

14 
Zie Dowries & Emmerson 

1 9 8 5 , Van der Hoorn et al 
1983 , Zahavi & McLynn 
1983 . 

' 5 Zie Golob et al 1 9 8 1 , 
Downes & Emmerson 1985. 

Golob et al 1 9 8 1 , Downes 
& Emmerson 1 985 

• Een verplaatsing kost een hoeveelheid t i jd en geld. Dit gaat ten koste van het 
nut. Men zal de hoeveelheid reistijd en reiskosten willen beperken, maar de 
mate waarin is afhankelijk van de soort activiteit: voor een activiteit met hoge 
prioriteit heeft men meer over dan voor een laag gewaardeerde activiteit. Ook is 
afstand afhankelijk van de duur van de activiteit; voor activiteiten met een 
lange duur heeft men een lange verplaatsing over'3. Men weegt het nut van de 
activiteit af tegen het offer van de bijbehorende verplaatsing. Als de duur van 
de activiteit groter wordt en men daardoor geneigd is een langere verplaatsing 
te maken, is dus het nut van die activiteit ook groter geworden. Dit ondersteunt 
de aanname dat het nut van een activiteit afhankelijk is van de afstand. 
Aan de andere kant kan men zich ook voorstellen dat mensen voor een 
activiteit die elke dag uitgevoerd moet worden (werk, met een hoge prioriteit) op 
de lange termijn op reistijd wil besparen (door dichter bij de werkplek te gaan 
wonen). Men zal dus een nut toekennen aan de hoeveelheid t i jd en geld dat 
men niet aan vervoer besteed (flexibele budgetten), oftewel aan de hoeveelheid 
t i jd die men thuis door kan brengen en de hoeveelheid geld dat men aan 
(consumptie-)goederen kan uitgeven. 

3.2 Definiëring van de nutsfunctie 
In onderzoeken naar reisbudgetten zijn er (in de literatuur) twee invalshoeken. 

De eerste gaat uit van vaste bestedingen aan vervoer, waarin de hoeveelheden t i jd 
en geld die beschikbaar zijn voor vervoer ook in hun geheel aan vervoer besteed 

14 

worden . We verwerpen deze aanpak om drie redenen. Ten eerste is uit empirisch 
onderzoek gebleken dat de reistijd niet constant is, zowel over de bevolking als 
gedurende de t i jd. Ten tweede veronderstellen we dat er een relatie tussen vervoer 
en andere activiteiten bestaat en dat besparingen aan vervoer voor andere 
activiteiten benut kunnen worden. Ten derde zijn we geïnteresseerd in de 
bestedingen aan vervoer als uitvoer van het proces en niet als invoer. 

De tweede invalshoek is die van de flexibele budgetten'5. In dit geval wordt de 
volgende nutsfunctie geoptimaliseerd: 

Hierin is _>q de hoeveelheid van consumptiegoed i (de x{s kunnen ook vervoer 
weergeven), p f de prijs van goed i, t f de eenheidstijd voor consumptie van goed t 
(inclusief verplaatsingen), Y~is het totale inkomen en f de totale beschikbare ti jd. 
Voor kiezen de genoemde auteurs in alleen de hoeveelheid vervoer (in aantal 
kilometers), maar de definitie maakt het mogelijk om ook andere activiteiten en 
goederen te beschouwen. Voor de functies q>, \\f en t, nemen ze natuurlijke 
logaritmes. 

In deze definitie wordt een positief nut toegekend aan enerzijds het aantal af 
te leggen kilometers en anderzijds aan de hoeveelheden t i jd en geld die bespaard 
worden aan vervoer en dus aan andere goederen of activiteiten gespendeerd 
kunnen worden. Wat er ontbreekt in deze aanpak is de koppeling van vervoer met 
de activiteiten. Vervoer kunnen we beschouwen als afgeleide van het activiteiten
patroon en voor de ene activiteit is men nu eenmaal bereid om een groter offer (in 
termen van reistijden en -kosten) te brengen dan voor andere activiteiten. 

(1) 
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Golob et al 1981 

" De Donnea 1971 

" Becker 1965 

Zie bij voorbeeld Polak et al 
1993. 

Alhoewel verschillende tests tot positieve resultaten hebben geleid is deze 
theorie nooit succesvol in modellen verwerkt. De oorzaak hiervan moet 
voornamelijk in praktische problemen worden gezocht (tijd- en geldgebrek, 
problemen met dataverwerking). Maar ook vanwege de gekozen definitie van de 
nutsfunctie, waarbij geen interactie tussen activiteiten en vervoer aanwezig is. 
Gezien de hernieuwde interesse in reisbestedingen en de toegenomen kennis in 
activiteitenanalyse, is het wenselijk om theorieën als deze te onderzoeken en in 
modellen toe te passen. Daartoe Is hier een theorie ontwikkeld en uitgewerkt, 
waarbij de nadruk ligt op ti jd- en geldbestedingen aan activiteiten en vervoer. 

In zijn proefschrift gaat DeDonnea'8 ook uit van begrensde t i jd- en 
geldbudgetten. De theorie li jkt op wat hier gepresenteerd wordt, maar de 
uiteindelijke modellen die hij ontwikkelt lijken niet gerelateerd aan de theorie. Hij 
beschouwt alleen de vervoerwijzekeuze voor het woon-werkverkeer en zodoende is 
de afhankelijkheid met de soort activiteit en de afstand verdwenen. 

19 

In zijn theorie van tijdsallocatie definieerde Becker een nuts-maximalisatie-
probleem, waarbij het nut wordt gegeven door consumptiegoederen en de duur 
van activiteiten. Het maximalisatieprobleem heeft twee randvoorwaarden, te weten 
het tijdbudget en het geldbudget (de maximale hoeveelheden die men beschikbaar 
heeft, voor zowel t i jd als geld): 

Max. U(xl,..,xn;Tv..,Tm,Tw) 
x.,T. 

' J 

S.t. 

r=l 
W 

I r . < r - r , 
w 

(2) 

Hierin zijn x^ en p ; als in (1), Tj de duur van activiteit j (inclusief reistijden), 
Tu/de arbeidstijd, Y"het vaste inkomen, w het uurloon en Tde totale tijdsperiode. 
In deze definitie van budget-randvoorwaarden zit een duidelijke wisselwerking 
tussen ti jd en geld via het aantal arbeidsuren, T^ . Hoe langer men werkt, des te 
minder t i jd heeft men voor andere activiteiten, maar des te meer geld heeft men te 
besteden. Vergelijking met formule (1) geelt Y= Y+ wTwen T = T - T w . 

Deze theorie van allocatie van t i jd aan activiteiten en goederen (waaronder 
vervoer) is nog niet adequaat uitgewerkt en toegepast in vervoersmodellen. Wel 
zijn er diverse pogingen gedaan, maar in de recente ontwikkelingen ligt de nadruk 
op de keuze van tijdstippen en niet op de totale duur van activiteiten2 0. 

De hier uiteengezette theorie richt zich voornamelijk op vrijwillige activiteiten 
buiten de werktijd om. Het handelt hier om activiteiten die met zekere regelmaat 
uitgevoerd worden (de 'dagelijkse' activiteiten). De arbeidsduur wordt op het 
niveau van de allocatie van ti jd aan activiteiten en verplaatsingen vast 
beschouwd, maar kan op een hoger niveau (waarop de indeling van de bevolking 
naar socio-economische kenmerken wordt gemaakt) via terugkoppelingen worden 
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aangepast. 
Het totale nut van een individu gedurende de gekozen tijdsperiode is 

samengesteld uit het nut van de ondernomen activiteiten L7^, het disnut van de 
bijbehorende verplaatsingen ZJpj, het nut van de activiteit 'thuiszitten' Uj^ en het 
nut van aan te schaffen goederen Uq. 

Het offer van de verplaatsing is te beschouwen als een lineaire functie van 
reistijden ttA en -kosten te^: U^tt^ , tc^) = - t'.tt^ - cj.fc^ 

^ e n ^ zijn constanten. De reistijden en -kosten worden gegeven door de 
afstand en de gemiddelde snelheid v m en -kosten pm van de gekozen 
vervoerswijze m: 

t t A 

dA 

tcA - dAp„ 
(3) 

UR (dA,m) = — - ^ap» 

De t i jd die men thuis doorbrengt is te beschouwen als de t i jd die niet besteed 
wordt aan activiteiten en vervoer (vergelijk de flexibele-budgettentheorie) en het 
bijbehorende nut is te vergelijken met de functie c\(.) . in formule (1). Het nut van 
aan te schaffen consumptiegoederen is te schrijven als het nut van de totale 
kosten niet besteed aan vervoer; vergelijk de functie y in formule (1), analoog aan 
de t i jd die men thuis doorbrengt: 

UG{G)~^{Y+wTw-zZpmdi) 

UH(TH) ~ S(3 
d, 

(4) 

i v ' " , 

Het totale nut over de hele periode T wordt nu gegeven door: 
n 

UT = lUA(TA,dA) + UH(TH) + lUR(dA) + UG(G) 
A=l A 

Het optimalisatieprobleem is dan: 

(5) 

Max. UT 

T A , d A 

S.t. 

ÏTA + 2Zd-ï + TH=T-Tw-^ 
A V„ myf 

l^dApm + PqG < Y + wTw - dwp„ 
A 

(6) 



Tijdschrift 
vervoerswetenschap 

pagina 

Zie bij voorbeeld De 
Donnea 1 9 7 1 , blz. 18. 

De tijdbudget-randvoorwaarde kunnen we substitueren voor T f j in fJ^(Tjj). 
Noodzakelijke voorwaarden voor optimalisatie naar de duur van activiteiten en 

afstand zijn: 

dUT(TA,dA) 

dTA 

dUT(TA,dA) 

ddA 

0 (7) 
d A = d A 

op! 

En de voldoende voorwaarde voor het ondernemen van één activiteit is als het 
totale (optimale) nut voor het ondernemen van de activiteit groter is dan het nut 
van de hele periode thuiszitten: 

UA(TA,dA) + U H ( f - T A - ^ ) + UR(dA) + UG(Y-pmA dA) > 
v„ mA 

U„(T) + UG(Y) 
± dw 18) 
i - i - i w — 

Y-Y+ wTw - dwpmw 

Analoog is deze conditie voor n activiteiten te definiëren. Als voor alle 
mogelijke combinaties van activiteiten het nut is uitgerekend, wordt het optimale 
activiteitenpatroon (gegeven in aantal activiteiten per soort, tijdsduur en afstand) 
gegeven door het hoogste totale nut. 

In de uitwerking van het nut voor een activiteit zijn er verschillende soorten 
activiteiten te onderscheiden. Op de eerste plaats natuurlijk is er het onderscheid 
tussen verplichte en vrijwillige activiteiten. Voor verplichte activiteiten, zoals 
werken of onderwijs volgen, valt niet te kiezen en deze blijven hier buiten 
beschouwing. De theorie is opgezet voor de vrijwillige activiteiten buiten werktijd 
(of schooltijd). Binnen die categorie vrijwillige activiteiten zijn ook verschillende 
soorten te onderscheiden. 

Voor winkelactiviteiten heeft zowel de duur als de af te leggen afstand een 
positieve bijdrage aan het nut. Wat betreft de duur is dit op te vatten als de 
toenemende mogelijkheid tot het maken van een (zorgvuldige) keuze van de aan te 
schaffen goederen, naarmate de duur toeneemt. Wat betreft de afstand is het op 
te vatten als de toenemende variatie in het aanbod van voorzieningen2'. Oftewel de 
kans dat men een voorziening kan vinden die aan de persoonlijke kwaliteitseisen 
voldoet, wordt groter naarmate de afstand toeneemt. Voor beide grootheden geldt 
een toename in het nut voor toenemende duur of afstand, maar de grootte van 
toename neemt af (vanaf een zekere waarde): 

dUA 

— > 0 
dTA 

d2UA * 
— - > 0, voor TA < TA 

d f A 

d f A 

> 0, voor TA > TA 

óUA 

— > 0 
ddA 

d^UA 

dd2 

> 0, voor dA < dA (9) 

d UA * 
— - > 0, voor dA > dA 

dd A 



De duur kan een minimale waarde hebben, waaronder het nut nul is, omdat 
het geen zin heeft om de activiteit te ondernemen voor nog kortere duur. 

Voor activiteiten waarvoor de kwaliteit van alle voorzieningen gelijk is, hebben 
afstand en duur alleen een negatieve bijdrage aan het nut. Dit komt tot 
uitdrukking via het disnut van de verplaatsing. Het nut van deze soort activiteit 
en Uj^ is constant. Voorbeelden voor deze categorie zijn post naar een brievenbus 
brengen, geld halen of andere transacties bij een bank of postkantoor. 

Voor sociale contacten, zoals familie-, kennissen- en vrienden-bezoek, is de 
variatie in verschillende visites weer te geven door variatie i n de af te leggen 
afstanden, met verschillende kans van voorkomen. Om deze variatie tot 
uitdmldting te brengen kan het nut weergegeven worden zoals in formule (9). De 
tijdsduur kan vrij gekozen worden en dit wordt ook weergegeven door de vorm 
zoals in formule (9). 

Voor recreatieve activiteiten is er het onderscheid tussen regelmatige 
activiteiten (sporten, trainingen, clubavonden, etc.) en onregelmatige, sporadisch 
ondernomen activiteiten (zoals bioscoop-, theater-, museum- of parkbezoeken). 
Voor regelmatige activiteiten maakt men een keuze voor een langere periode. De 
keuze die overblijft is wel of niet gaan en wanneer men kiest te gaan, liggen 
tijdsduur en afstand vast. 

Voor onregelmatige activiteiten liggen duur en afstand soms wel vast (in het 
geval van culturele voorstellingen), maar soms ook niet (naar museum, 
dierentuin, pretpark etc). In dat geval zijn duur en afstand volgens het principe 
van afnemende meerwaarde22 te modelleren. 

Belangrijk is dat de 'activiteit' thuiszitten ook een positieve waardering krijgt, 
die vergelijkbaar is met de hierboven genoemde activiteiten. De waardering van 
thuis zijn (en daar activiteiten kunnen ondernemen, zoals TV kijken, lezen, met de 
kinderen spelen etc.) zal ook toenemen naarmate de duur toeneemt, met weer een 
afnemende meerwaarde. Alleen hebben we hier niet te maken met een minimale 
tijdsduur, waarna een activiteit pas nut oplevert, want men kan de t i jd dat men 
thuiszit laten aansluiten met de t i jd die men toch al thuis doorbrengt, bij 
voorbeeld voor slapen. 

H 

Hier is T j j = 7 - 7V - X T\ - X // 
< f l J u a = i " a = i 

A 

H 

< 0 

T f j : de t i jd die men thuis doorbrengt; 
Ti het totale tijdbudget (exclusief duur van slapen); 
T^/: de arbeidsduur; 
T Q : de duur van activiteit A (exclusief werk); 
tta: de reistijd benodigd voor activiteit A (includief werk). 

De hier ontwikkelde theorie is te beschouwen als een uitbreiding van enerzijds 



de theorie van Becker, waarbij er duidelijk een wisselwerking tussen ti jd en geld 
aanwezig is via het aantal uren dat men werkt T w en de theorie van de flexibele 
budgetten. De uitbreiding bevindt zich in de koppeling van verplaatsingen met 
activiteiten, zowel wat betreft de soort activiteit als de duur van de activiteit. 

4. Modellering 

4.1 Modelstructuur 
Uitgaande van de theorie, zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet, geeft dit 

hoofdstuk de verdere uitwerking van het model stapsgewijs weer. Figuur 1 geeft de 
gekozen modelstructuur weer. 

De beschrijving en verklaring 
van het vervoerssysteem wordt 
gebaseerd op activiteitenpatronen 
van diverse te onderscheiden 
bevolkingscategorieën. Deze 
groepen worden ingedeeld op basis 
van hun levensstijl. Die levensstijl 
is afhankelijk van diverse 
aehtergrondkenmerken, zoals 
budgetten (mensen met veel resp. 
weinig t i jd en veel resp. weinig geld) 
en samenstelling van het 
huishouden (bij voorbeeld 
eenpersoonshuishouden, één ouder 
met kind(eren), tweepersoonshuis
houden zonder kinderen, twee of 
meer volwassenen met kinderen). 
De budgetten en de samenstelling 

van het huishouden bepalen in grote mate het activiteitenpatroon en dus 
veronderstelt het model een homogeen gedrag per groep. 

Elke tijdstap bepaalt het model het aandeel van elke categorie in de bevolking. 
Dit wordt gedaan met behulp van overgangsmatrices tussen de verschillende 
huishoudtypen. Per categorie worden de grootheden bepaald die de budgetten 
weergeven en het activiteitenpatroon bepalen (T. totaal beschikbare tijd (24 uur 

min aantal uren voor slaap, eten 
en persoonlijke verzorging), Tyf. 
het aantal arbeidsuren (kan ook 0 
zijn in geval van niet-werkenden), 
w: uurloon en Y: vaste inkomen). 
Deze gemiddelde waarden worden 
geschat op basis van huidige data 
en vergeleken met data uit het 
verleden. Als er een trend te 
ontdekken is (zoals de afname van 
het aantal arbeidsuren Ty/ of de 
toename van het inkomen (Y en/of 

Figuur 1 

inkomen 

Figuur 2 
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w) per categorie) kan deze doorgetrokken worden. 
De volgende stap is de bepaling van het autobezit. Dit wordt voornamelijk 

gegeven door het inkomen. Hoe hoger het inkomen, des te groter de kans op een 
auto. Figuur 2 geeft een voorbeeld van deze relatie. 

De afstand en het vervoermiddel voor het woon-werkverkeer wordt 
voornamelijk bepaald door inkomen en autobezit. Mensen met een hoog inkomen 
kunnen hoge eisen aan hun woonomgeving stellen en dit betekent een grotere 
afstand dyy. Mensen met een auto zullen met een grote kans de auto kiezen voor 
het woon-werkverkeer. Aangezien autobezit en woon-werkvervoer beslissingen 
over langere termijn zijn, worden deze op een hoger niveau gemodelleerd. Eenmaal 
gekozen, liggen deze grootheden voor langere t i jd vast. Maar door middel van 
terugkoppelingen vanuit lagere niveaus (bij voorbeeld door erg hoge totale 
reistijden of -kosten) kunnen ze aangepast worden. 

Vervolgens vindt de allocatie van t i jd en geld plaats op het individuele niveau, 
namelijk voor een representant per bevolkingsgroep. Deze allocatie levert dan een 
gemiddeld aantal activiteiten, de gemiddelde duur van die activiteiten en de 
gemiddelde afstand tot de locatie waar die activiteiten uitgevoerd worden. Gekozen 
is voor gemiddelden vanwege het hoge aggregatieniveau. Het gebruik voor 
strategische analyses rechtvaardigen een hoog aggregatieniveau en het rekenen 
met gemiddelde waarden. Gekozen is voor de zogenoemde naïeve aggregatieme-
thode: het gedrag van een representant voor een bevolkingscategorie representeert 
het gedrag voor de hele groep. De fout die hiermee gemaakt wordt (het gedrag van 
een 'gemiddeld' persoon is niet gelijk aan het gemiddelde gedrag van alle 
personen) zal te verwaarlozen zijn, omdat groepen zo gekozen worden dat hun 
activiteitenpatroon zo homogeen mogelijk is. 

Samenhangend met het aggregatieniveau zijn er geen uitgebreide (gedetailleer
de) netwerkbeschrijvingen aan het model gekoppeld. Dit heeft alleen wel de 
consequentie dat het model minder mogelijkheden kan bieden om beleidsscena
rio's door te rekenen. Dat kan alleen op geaggregeerd niveau in termen van 
gemiddelde snelheden v m en kosten pm. De keuze hiervoor komt voort uit de 
doelstelling van het model: kernpunt is het onderzoeken van de existentie van 
grenzen aan de mobiliteitsgroei, op nationaal niveau. De nadruk ligt op globale 
uitspraken over t i jd- en geldbestedingen en niet op gedetailleerde uitspraken over 
wegbelastingen en dergelijke. 

De toewijzing van t i jd en geld is afhankelijk van 

1. de resterende t i jd , na aftrek van het aantal arbeidsuren en de bijbehorende 
woon-werk-reistijd (die bepaald wordt door afstand en gekozen vervoermiddel); 

2. de hoeveelheid beschikbaar geld (die bepaald wordt door het inkomen Y+ u>Ty$ 
en verder ook van 

3. het autobezit (voor de keuze van vervoerswijze en dus de mogelijk af te leggen 
afstand). 

Autobezit is op zijn beurt weer afhankelijk van het inkomen (en via 
terugkoppelingen ook van het vervoersgedrag). Woon-werk-reistijd (afstand en 
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I K f c f t l B H S ^ ^ S I B vervoerswijze) hangt af van inkomen en autobezit en de variabelen van het 
inkomen [Y, w en Try) worden bepaald door aehtergrondkenmerken, zoals 
opleidingsniveau, leeftijd, geslacht. De budgetten worden gegeven door de 
kenmerken van de betreffende bevolkingsgroep: 

Tijdsbudget = T - Tw - — 

Geldbudget = Y + wTw - dwpmw 

Om de modal split te bepalen zullen bestaande technieken, zoals het logit-
model, gebruikt worden. 

De theorie van nutsmaximalisatie (op het individuele niveau), die hier 
ontwikkeld is, is statisch van aard. Eventuele dynamische relaties in het 
vervoerssysteem kunnen gemodelleerd worden door terugkoppelingen tussen 
verschillende niveaus, bij voorbeeld als het reisgedrag (laag niveau) de woonlocatie 
(dus de woon-werkafstand; hoog niveau) beïnvloedt. Een ander aspect zijn de 
tijdsvertragingen die er bestaan als er iets verandert in diverse grootheden en het 
pas na een zekere periode effect heeft. Bij voorbeeld bij de overgang naar een 
andere klasse, waarbij het gedrag pas na enige tijd, geleidelijk aan de nieuwe 
situatie wordt aangepast. 

Het hier beschreven model voldoet aan de gestelde eisen wat betreft de 
koppeling tussen activiteiten en verplaatsingen. Het model kent een nut toe aan 
de uit te voeren activiteiten, afhankelijk van soort, duur en locatie van die 
activiteit, een disnut aan de bijbehorende verplaatsing en een nut voor de t i jd die 
men thuis doorbrengt. Op grond van een afweging tussen nut, disnut en het nut 
van thuisblijven zal een individu kiezen voor het wel of niet uitvoeren van 
activiteiten en voor de duur en locatie ervan. 

5. Conclusies en aanbevelingen 
In dit artikel zijn kort enkele resultaten uit literatuurstudies en van 

empirische analyses gegeven, die hebben geleid tot een verwerping van de 
BREVER-wet. Tijdsbestedingen aan vervoer zijn de afgelopen jaren toegenomen en 
vertonen een grote variatie over bevolkingsgroepen. 

Gezien de begrensde hoeveelheden ti jd en geld die men beschikbaar heeft (= 
budgetten), is het te verwachten dat de totale bestedingen aan vervoer begrensd 
zijn en dat hierdoor aan de mobiliteitsgroei geleidelijk een eind zal komen. In dit 
artikel is een theorie geformuleerd die de allocatie van ti jd en geld aan activiteiten 
en verplaatsingen beschrijft. Deze theorie is gebaseerd op enerzijds empirische 
resultaten ui t de literatuur en anderzijds op de theorieën van flexibele budgetten 
die eerder door Golob et al en Downes & Emmerson zijn ontwikkeld. Tevens is de 
wisselwerking tussen ti jd en geldbudgetten, via het aantal arbeidsuren, erin 
verwerkt, zoals die door Becker geïntroduceerd is in zijn theorie van tijd-allocatie. 
In tegenstelling tot in genoemde werken is er een duidelijke koppeling tussen 
vervoer en activiteiten gemaakt. De theorie gaat uit van een nutsmaximalisatie, 
waarbij het keuzeproces voor niet-verplichte activiteiten wordt weergegeven door 
de afweging tussen het nut van de uitvoering van een activiteit en het disnut van 
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BËSHHHHIRSSBQDB de bijbehorende verplaatsing. Het nut van een activiteit hangt niet alleen af van 
de soort activiteit, maar (voor sommige soorten) ook van de duur van die activiteit 
en de afstand waarover men bereid is zich te verplaatsen voor uitvoering ervan. 
Tevens wordt er een positief nut toegekend aan de t i jd die men thuis doorbrengt 
en de consumptiegoederen die aangeschaft kunnen worden van het geld dat men 
op vervoer bespaart. 

Ten slotte is er een model geformuleerd dat per bevolkingsgroep, die gegeven 
worden door socio-economische factoren, achtereenvolgens de grootte bepaalt van 
de t i jd- en geldbudgetten, het autobezit, het woon-werkverkeer en de t i jd- en 
geldbestedingen aan activiteiten en verplaatsingen over de rest van periode (dus 
na aftrek van werkduur en woon-werkverkeer). Met dit model kunnen dan 
strategische toekomstverkenningen betreffende de begrensde hoeveelheden 
beschikbare t i jd en geld worden doorgerekend. 
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