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Abstract

In this paper the impact of weather, in particular ram, on urban tra-
vel demand and short trips is presented. The research was perfor-
med in the Netherlands where in an urban environment next to the
car and public transport, the bicycle is a major transport mode. Three
different research approaches werefollowed, ie. the Dutch National
Mobility Survey (OVG) and traffic counts from an urban traffic con-
trol and information system were matched with weather data, and
further a survey was held, where more specifically the impact ofwe-
ather on travel behavior was recorded.

1. Inleiding

De verwachting is echter dat neerslag in een stedelijke omgeving
mogelijk andere effecten heeft dan op autosnelwegen. Vergeleken
met de snelweg zijn in de stad de ritten korter, er zijn veel kriskras
verplaatsingen met vele motieven en er worden vele verschillende
vervoerwijzen gebruikt. Daarbij komt dat in Nederland het aandeel
van de fiets aanzienlijk groter is dan in andere anderszins vergelijk-
bare landen (Schafer, 2000). Als gevolg is de verwachting dat in het
bijzonder in een stedelijke omgeving in Nederland regen een veran-
dering in vervoerwijzekeuze tot gevolg zal hebben waardoor het
aantal autoverplaatsingen en verplaatsingen met het openbaar ver-
voer zal toenemen. Daarnaast is de verwachting dat regen invloed
heeft op het aantal verplaatsingen gezien hun aard. Bijvoorbeeld
winkelverplaatsingen zijn vaak impulsieve verplaatsingen die niet
altijd strikt noodzakelijk zijn. Bij slecht weer bestaat de mogelijkheid
dat dit soort verplaatsingen niet gemaakt wordt. Dus, het is onzeker
hoe het aantal autoverplaatsingen in een stedelijke omgeving wij-
zigt als gevolg van regen. Enerzijds kan dit aantal toenemen als ge-
volg van een wijziging in vervoerwijzekeuze, anderzijds kan een
aantal ritten niet meer gemaakt worden.

Ondanks het feit dat steeds meer maatregelen worden genomen om
een reductie van broeikasgassen te bewerkstelligen wordt inmid-
dels algemeen aanvaard dat klimaat-verandering onontkoombaar
is. Het KNMI heeft de gevolgen van klimaatverandering voor weers-
patronen in Nederland in kaart gebracht (KNMI, 2006). Een meer uit-
gebreide besprekingvan de resultaten van deze studie is onder meer
te vinden in Koetse en Rietveld (2007). Belangrijke conclusies zijn
kort gezegd dat de winters warmer en natter zullen worden. Dit wil
zeggen meer neerslag, meer natte dagen, en de natte dagen worden
nog natter. Voor de zomer is het beeld minder eenduidig. Sommige
scenario's laten minder neerslag zien, ander scenario's weer meer
neerslag. Wel zal de temperatuur toenemen, en zullen natte dagen
nog natter worden, dus het weer zal in het bijzonder in de zomer
meer variatie en extremen laten zien.
Koetse en Rietveld (2007) geven een overzicht welke gevolgen kIl-
maatverandering heeft voor zowel het personenverkeer als ook het
goederenvervoer. Belangrijk daarbij is de invloed van regen en tem-
peratuur. Een van hun conclusies is dat er relatief weinig inzicht is in
de invloed van het weer op de vervoersvraag, en dan in het bijzon-
der in de vervoerwijze keuze en het aantal autoverplaatsingen.
Wel is enig inzicht verkregen in effecten van regen op de omvang
van de verkeersvraag op vooral autosnelwegen. Keay en Simmonds
(2005) vonden een reductie van 1.3% op natte dagen op autosnel-
wegen in Australië. Meer algemeen vonden zij een reductie van
0.08% per millimeter neerslag. Vergelijkbare resultaten zijn gevon-
den voor Schotland door Al Hassan en Barker (1999) voorTokyo door
Chung (2005) en voor Nederland door Hogema (1996). Overigens is
het effect van regen nog groter in het weekend (3%) en tijdens de va-
kantie (g%).
Een meer extreme omstandigheid zoals sneeuw heeft vaak een veel
groter effect. Hier zijn zelfs reducties tot 50% gevonden (zie bijv.
Knapp et al., 2000; Keay en Simmons, 2005 en Goodwin, 2002).

Aanpak

We willen het effect van het weer onderzoeken op het verkeer in een
stad. Het gaat hierbij om veranderingen in de vervoersvraag, maar
deze is niet altijd direct te meten. Er is voor gekozen een drietal on-
derzoeken te combineren om zo een meer volledig beeld te verkrij-
gen.
Allereerst is de omvang van stromen autoverkeer onderzocht onder
verschillende weersomstandigheden. Dit onderzoek is uitgevoerd in
Almelo. Hier worden in beginsel van alle geregelde kruispunten in-
tensiteitgegevens verzameld. Door deze gegevens te koppelen aan
weersgegevens kan inzicht worden verkregen in de effecten van het
weer op de omvang van het autoverkeer in Almelo. Daarnaast is het
MobiliteitsOnderzoek Nederland (MON, en voorheen Onderzoek Ver-
plaatsingsGedrag) gebruikt door alleen korte verplaatsingen te se-
lecteren en deze vervolgens te koppelen met weersgegevens. Tot slot
wordt met een internet-survey een meer gedetailleerd inzicht ver-
kregen over verplaatsingsgedrag onderverschillendeweersomstan-
digheden.

Het KNMI heeft 12 hoofdweerstations verdeeld over geheel Neder-
land, die in deze studie zijn gebruikt (zie afbeelding 1.). Voor elke
dag worden gegevens bewaard over de temperatuur (minimum,
maximum, gemiddelde), het aantal uren zonneschijn, bewolking,
zicht, luchtvochtigheid, neerslag (hoeveelheid, duur), wind (gemid-
delde en maximale snelheid, windvlagen, richting) en luchtdruk. We
gaan er van uit dat temperatuur en neerslag de meest belangrijke
factoren zijn die het verplaatsingsgedrag beïnvloeden. Daarom wor-
den alleen deze gegevens meegenomen in de analyses.
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Voor de analyses wordt een koppeling gemaakt tussen weergege-
vens en data over verplaatsingsgedrag en intensiteitgegevens. Voor
de koppeling met verplaatsingsdata uit het MON ofOVG worden de
dag als tijdseenheid en de provincie als ruimtelijke eenheid gebruikt.
Hierbij worden dan voor de provincie de gegevens van het meest
voor de hand liggende weerstation van toepassing verklaard. Ver-
volgens worden op basis van gegevens over de neerslag de dagen
gecategoriseerd. Het probleem hierbij is dat regen vele verschij-
ningsvormen heeft. Bijvoorbeeld een korte maar hevige wolkbreuk
kan evenveel neerslag veroorzaken als motregen die een gehele dag
duurt. Toch zal de invloed van de wolkbreuk wel eens anders kun-
nen zijn dan van de motregen. Daarom worden de duur van de neer-
slag (uren) en de intensiteit (millimeter per uur) meegenomen in de
analyse.
Bij de exacte kwalificatie van de dagen moet met een aantal zaken
rekening worden gehouden. Zo moeten er in de analyse voldoende
natte dagen zitten, dus de grens waarboven een dag als nat wordt
gekwalificeerd moet niet te hoog zijn. Aan de andere kant moet de
grens ook weer niet te laag zijn, om niet ten onrechte bijna droge
dagen als nat te kwalificeren. Er is voor uiteindelijk voor de volgende
kwalificatie gekozen:
• Natte dag - regenduur> 2 uur en gemiddelde regenintensi-

telt> 0.5 mm/u of meer
• Droge dag - geen neerslag
• Overige dag - wel neerslag, maar aan de criteria voor neerslag

wordt niet voldaan.
Gevolg hiervan is dat 50% van de dagen is gekwalificeerd als droog,
25% als nat en 25% als overig.

Voor de koppeling met de intensiteitgegevens van Almelo wordt een
periode van 6 uur als tijdseenheid gebruikt. De weersgegevens
komen van vliegbasis Twente, gelegen op ongeveer 20 km afstand
van Almelo. De kwalificatie van een periode is gelijk aan die van een
dag. Gevolg is dat 75% van de perioden wordt gekwalificeerd als

droog, en 5% als nat.
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Het onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG) is een landelijk onderzoek
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het wordt sinds
1978 jaarlijks gehouden. Vanaf 2004 is gekozen voor een iets andere
opzet en heet het MobiliteitsOnderzoek Nederland, kortweg MON.
Het aantal respondenten is ongeveer 1% van de Nederlandse bevol-
king. Van elke respondent worden persoonlijke gegevens gevraagd
zoals leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen, autobezit, beroep, woon-
plaats, etc. Daarnaast worden voor een specifieke dag gegevens van
alle verplaatsingen gevraagd. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld ver-
trektijd, aankomsttijd, herkomst, bestemming, vervoerwijze ,motief
en ritlengte. Het is niet bekend of een bepaalde verplaatsing in een
stedelijke omgeving heeft plaats gevonden of niet. Daarom hebben
wij gekozen om, als een benadering, alleen korte verplaatsingen te
selecteren, d.w.z. verplaatsingen meteen lengte kleiner dan 7,5 km.
Voor de duidelijkheid, wij zijn in beginsel op zoek naar verplaatsin-
gen in het stedelijke gebied. We weten dat de ritlengte van ver-
plaatsingen hier veel kleiner is dan daarbuiten. Daarom gebruiken
we dus deze benadering.
Vervolgens is de OVG dataset met korte verplaatsingen gekoppeld
met een bestand met weersgegevens van het KNMI. Basis voor de
koppeling is de provincie waarin de vertrek-locatie ligt. De weers-
gegevens van het weerstation dat ook in deze provincie ligt worden
voor de betreffende rit van toepassing verklaard. Het aantal ritten en
de verdeling over de vervoerwijzen wordt bepaald voor droge, natte
en overige dagen. Dit wordt tevens gedaan voor de winter (decem-
ber, januari en februari) en voor de zomer (juni,juli en augustus).
Daar het gemiddeld aantal verplaatsingen is gebaseerd op relatief
weinig personen (47 per dag per weersstation) mogen we niet ver-
onderstellen dat het aantal ritten normaal verdeeld is. Derhalve heb-
ben we non-parametrische toetsen (Wilcoxon en Mann-Whitney)
gebruikt om na te gaan of bijvoorbeeld het verschil tussen droge en
natte dagen significant is.
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In het tweede gedeelte van het onderzoek is gebruik gemaakt van in-
tensiteitgegevens van de stad Almelo. De gegevens zijn verkregen
met behulp van inductielussen die bij alle geregelde kruispunten zijn
aangebracht in het wegdek. De ruwe meetgegevens van deze lus-
sen worden in de stedelijke verkeerscentrale bewerkt tot gegevens
over intensiteiten en bezettingsgraden. Deze gegevens worden op-
geslagen in de database van het verkeersinformatiesysteem. De va-
liditeit van deze gegevens wordt gecontroleerd door gebruik te
maken van minimum en maximum grenswaarden waarbinnen de
metingen moeten liggen. Daarnaast wordt waar mogelijk gebruik
gemaakt van de wet van behoud van voertuigen (Weijermars en van
Berkum, 2006).
Voor het onderzoek van deze paper is gebruik gemaakt van gege-
vens van 4 geregelde kruispunten zoals weergegeven in afbeelding
2. De kruispunten liggen dicht bij woongebieden en het aandeel
korte ritten (<7,5 km) is relatief hoog. Selected link analyses van het
verkeermodel van de gemeente Almelo laten zien dat dit aandeel
tussen de 50% en 75% is. De verwachting is dat dit aandeel flink kan
wijzigen als gevolg van het weer, bijv. door een uitwisseling tussen
de vervoerwijzen auto en fiets.

De gegevens van deze kruispunten zijn vervolgens op een vergelijk-
bare wijze als bij het OVG gekoppeld aan weersgegevens. In dit
geval zijn de gegevens van vliegbasis Twente gebruikt. Een zoge-
naamde matched pair analysis is toegepast om de verschillen tussen
droge en natte periodes te analyseren (Andrey et al., 2003). Intensi-
teiten van elke natte periode worden vergeleken met gegevens van
precies 1 (of 2 indien nodig) periode eerder of later. Voor elke periode
(nacht, ochtend, middag en avond) en voor de verschillende dagen
wordt het verschil bepaald tussen droog en nat door de mediaan
van de gegevens van alle detectoren, waarvan gegevens beschikbaar
zijn, te nemen. De ochtend is daarbij de belangrijkste periode omdat
de keuze voor de vervoerwijze in die periode consequenties heeft
voor de keuze van vervoerwijze later op de dag.

EnqLsête
Het eerste en tweede gedeelte van het onderzoek levert inzicht in de
invloed van het weer, en dan in het bijzonder regen, op geaggre-
geerde grootheden zoals het aantal ritten, het aandeel van de ver-
voerwijzen of de verkeersintensiteiten. Er wordt echter geen inzicht
verkregen in de effecten op andere meer gedragsmatige groothe-
den zoals vertrektijdstipkeuze of bestemmingskeuze en de daarbij
onderliggende individuele beslissingen.
Daarom is een enquête gehouden om dit inzicht wel te verkrijgen.
Daarnaast is de invloed van de weersvoorspelling op het gedrag on-
derzocht.
De enquête is gehouden via het internet. Het totale aantal volledig
ingevulde en bruikbare enquêtes was 114. Het grootste aandeel van
de respondenten was werkzaam bij de gemeente Almelo. De en-
quête beoogt niet een statistisch verantwoord beeld over gedrags-
wijzigingen als gevolg van het weer aan te tonen. Eerder biedt deze
enquête aanwijzigen voor gedragsaanpassingen die in een later sta-
dium nader onderzocht zullen moeten worden.
In de enquête zijn respondenten gevraagd naar hun normale dage-
lijkse korte verplaatsingen (aantal, motief en vervoerwijzekeuze).
Daarna zijn zij bevraagd over de invloed die het weer en weervoor-
spellingen hebben op hun gedrag. Tot slot is nog een aantal per-
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soonlijke gegevens verzameld van de respondent zoals leeftijd, ge-
slacht, rijbewijsbezit etc.

3. Resultaten
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Met het OVG zijn korte ritten onder verschillende omstandigheden
(droog versus nat, zomer versus winter) geanalyseerd. Het blijkt dat
op natte dagen gemiddeld 2,9% minder verplaatsingen en 3,4%
minder korte verplaatsingen worden gemaakt dan op droge dagen.
Verder is het aantal verplaatsingen in de winter 3,4% lager dan in de
zomer en 2,3% minder korte verplaatsingen. Deze resultaten zijn sta-
tistisch significant met een betrouwbaarheid van 0,95. Ook is de ver-
deling over de vervoerwijzen anders bij nat weer en in de winter. De
resultaten staan in tabel 1.

vervoerwijze droog nat A zomer winter

Autobestuurder 20,3 23,4 3,1 20,7 22,0 1,3

Autopassagier 9,5 11,0 1,5 10,0 10,5 0,5

Fiets 35,6 31,7 -3,9 36,9 31,8 -5,1

Openbaar vervoer 2,8 2,8 0,0 2,6 3,1 0,5

Ander 31,9 31,2 -0,7 29,8 32,5 2,7

In % bij korte ritten onder verschillende omstandigheden op basis von het OVG.

Op natte dagen zien we duidelijk een verschuiving van de fiets en
andere vervoerwijze, waaronder lopen, naar de auto. Als we deze re-
sultaten combïneren met cle daling van het totaal aantal korte ritten
op natte dagen kunnen we daarom concluderen dat op natte dagen
12% meer korte autoverplaatsïngen worden gemaakt dan op droge
dagen. De invloed van het seizoen is vergelijkbaar maarveel minder
groot. Combinatie van de resukltaten levert 3% meer korte autorit-
ten in de winter dan in de zomer.
Duidelijk is dat de verandering in vervoerwijzekeuze met name komt
doordat mensen bij nat weer en in de winter de fiets laten staan en
voor een andere vervoerwijze, m.n. de auto, kiezen. Verder valt op
dat het aandeel van het openbaar vervoer bij korte ritten erg laag
is. Dit aandeel is iets hoger(0,5%) in de winter, wat resulteert in 20%
meer korte verplaatsingen in het openbaar vervoer, maar het blijft
erg laag.

- toverke ry den-

Zoals in paragraaf 2 al is uitgelegd is een matched pair analyse toe-
gepast om het effect van regen op de intensiteiten te bepalen. De
data was niet toereikend om voor alle perioden voor aalle dagen de
analyse uit te voeren. De resultaten van de analyse zijn weergege-
ven in tabel 2.

De grootste veranderingen zijn's nachts en 's avonds, maar dit is niet
werkelijk relevant daar het in die periodes erg rustig is. Opvallend is
verder dat in het weekend, en dan in het bijzonder in de nacht van
zaterdag op zondag er een forse toename is van het autoverkeer als
het regent.



n Ben uti De invloed von het weer op

Jerjern iers korte ritten in Nederland In lli B1 tffl 1

-

dagen nacht ochtend middag Avond
alle 0.5 4.3 1.8 -0.4
Ma-Vr -5.9 4.3 2.1 -0.6
Za-Zo 4.9 -1.7 0.8

Ma -8.6 7.8 2.5 11.4
Di 1.6 2.2 4.0 0.9
Woe -5.6 4.9 -6.6 -6.3
Do NA. 5.2 2.4 -0.8

Vr NA. 4.3 1,7 0.9
Za -2.8 N.A. 4.4 0.8
Zo 6.7 NA. -11.5 NA.

Rij not weer vergeleken niet droog weer

Verder zien we over het algemeen als gevolg van regen een afname
van autoverkeer's avonds en 's nachts en een toename 's ochtends
en 's middags. We zien voor elke dag van de week een vergelijkbaar
beeld, behalve voor de woensdag. Alleen woensdagochtend is er bij
regen meer autoverkeer, voor alle andere perioden is er een behoor-
lijke afname. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat
woensdagmiddag voor scholen een vrije middag is. Als het regent
blijven de mensen meer kennelijk meer thuis dan wanneer het droog
is. Een vergelijkbaar resultaat zien we voor de zondagmiddag. Verder
zien we een beperkte afname van het autoverkeer op de donder-
dagavond, koopavond, als het regent. Dit verschijnsel zien we overi-
gens niet terug op zaterdagmiddag.
Verder zien we met name 's ochtends een behoorlijke toename van
het autoverkeer bij regen. Voor de andere perioden van de dag is dit
effect veel minder. Een mogelijke verklaring is dat er's ochtends veel
verplichte ritten worden gemaakt (woon-werk) waarde keuze voor
de vervoerwijze nog vrij is. Als 's ochtends voor de woon-werkrit de
fiets is gekozen, dan zal dat ook voor de terugreis de vervoerwijze
zijn, weer of geen weer.

De significantie van de resultaten is gedaan met een signed-ranks-
test voor de afwijking van de paarsgewijze vergelijking. De resulta-
ten van deze toets zijn weergegeven in tabel 3.

TTT'1___
________

_
_

nacht ochtend middag avond

# negatieve afw. 24 32 64 111

4 positieve afw. 18 76 110 104

#gelijk 0 1 0 2

mediaan -5.9 4.3 2.1 -0.6
Z-score -0.772 -4.138 -3.411 -0.409

overschrijdingskans 0.440 0.000 0.001 0.682

'Rij not weer vergeleken met droog weer

Negatieve afwijkingen betekenen een kleinere hoeveelheid auto-
verkeer bij nat weer, positieve afwijkingen een grotere hoeveelheid,
vergeleken met droog weer onder verder vergelijkbare omstandig-
heden lof 2 weken eerder.
We kunnen dus eenvoudig zien dat ervoor de ochtend en de middag

een significante stijging is van de hoeveelheid autoverkeer bij nat

weer. Voor de andere perioden is dit niet het geval, d.w.z. dat als ge-

volg van te lage hoeveelheden verkeerde verschillen niet significant

zijn.

In de enquête is eerst gevraagd aan de respondenten in hoeverre het
weer invloed heft op de vervoerwijzekeuze. Hierbij is onderscheid
gemaakt in typen neerslag (mist, regen, sneeuw, hagel en ijzel) in
temperatuur en in wind. Het blijkt dat neerslag wel degelijk invloed
heeft, behalve mist. Vergeleken met de resultaten uit de OVG studie
en met de intensiteitmetingen lijkt deze invloed in de enquête ove-
rigens groter te zijn. De respondenten bleken verder niet erg gevoe-
lig te zijn voor temperatuur, noch voor wind. De resultaten staan
vermeld in tabel 4.
In het Nederlandse klimaat zijn sneeuw, hagel en ijzel behoorlijk uit-
zonderlijk. Het ligt daarom ook voor de hand dat reizigers sterk op
deze weersomstandigheden reageren. Vreemd genoeg vindt een vrij-
wel even groot gedeelte van de respondenten dat regen hun ver-
voerwijzekeuze evenveel bepaalt als de meer bijzondere weers-
omstandigheden. Dit resultaat zien we niet terug in de intensiteit-
metingen en ook niet in het OVG.

''
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erg weinig weinig enig veel erg veel

mist 71,4 17,0 8,0 2,7 0,9

regen 20,4 7,1 18,6 28,3 25,7

sneeuw/hagel 15,8 11,4 12,3 32,5 28,1

IJzel 16,7 8,8 16,7 25,4 32,5

lage temperatuur 52,2 27,4 11,5 5,3 3,5

hoge temperatuur 58,4 25,7 6,2 7,1 2,7

wind 46,9 30,1 15,9 5,3 1,8

Vervolgens is gevraagd welke wijziging van vervoerwijze bij regen
het meest voorkomt. Dit bleek een overstap van fiets naar auto te
zijn en een overstap van fiets naar openbaar vervoer. In tabel 5 is
weergegeven hoe vaak dit voorkomt.

% respondenten % respondenten

fiets - auto fiets - 0V

<lx per 3 maanden 6,1 4,4

1-3x per 3 maanden 17,5 8,8

1-4x per maand 8,8 12,3

>lx per week 2,6 1,8

totaal - 35,1 27,2

Er zijn vier mogelijke gedragswijzigingen denkbaar als gevolg van
slecht weer. Het gaat dan om een rit niet meer maken, een rit uit-
stellen, een andere vervoerwijze of een andere bestemming kiezen.
Deze studie heeft zich tot nu toe gericht op een verandering van ver-
voerwijze of het niet meer maken van de rit.
In de enquête is verder gevraagd naar het uitstelgedrag als gevolg
van het weer. Het blijkt dat bijna de helft (45,6%) van de respon-
denten aangeeft soms een rit met de fiets uit te stellen vanwege de
regen. Het uitstel is dan gemiddeld 15 minuten, afhankelijk van de
noodzaak van de verplaatsing en de noodzaak om op tijd aan te
komen.
Van uitstel komt soms afstel, dat is ook weer gebleken in deze en-

quête. Dit geldt in het bijzonder voor verplaatsingen die niet strikt

noodzakelijk zijn. Maar liefst 22% van de respondenten geeft aan

dat als gevolg van regen een oorspronkelijk geplande fietsverplaat-

sing soms helemaal niet meer wordt gemaakt. Dit gebeurt naar zeg-



gen gemiddeld 1 keer per maand. Loopverplaatsingen komen vaker
te vervallen, gemiddeld twee keer per maand, maar dit wordt ge-
meld door minder respondenten (9%). Tot slot geeft 4% van de re-
spondenten aan autoverplaatsingen te laten schieten als gevolg van
het weer. Dit gebeurt dan gemiddeld 2 keer per maand. Kortom het
uitvallen van verplaatsingen als gevolg van het weer is vrij beperkt
van omvang. Tot slot is nog gevraagd naar de invloed van de weers-
voorspelling. Het effect blijkt ongeveer de helft te zijn van die van
het werkelijke weer.

4. Conclusie en aanbevelingen

Het effect van weer op korte afstandverkeer in Nederland is onder-
zocht op drie manieren. Het onderzoek veplaatsingsgedrag (OVG) is
gebruikt, waar korte ritten (<7,5 km) zijn gekoppeld aan weergege-
vens. Ditzelfde is gedaan met intensiteitmetingen op een viertal ge-
regelde kruispunten in Almelo. En tot slot is via een internet enquête
nog iets nadrukkelijker gevraagd naar gedragswijzigingen als gevolg
van het weer.
Uit alle onderzoeken blijkt dat bij regen het aantal korte autoritten
behoorlijk toeneemt, terwijl het totaal aantal verplaatsingen juist
licht daalt. Dit is te verklaren doordat in het bijzonder een verschui-
ving in vervoerwijzekeuze optreedt van fiets naar auto. Dit effect is
in het bijzonder aanwezig in de ochtendspits. Dit is te verklaren
doordat dan een keuze voor een vervoerwijze wordt gemaakt die
mede verklarend is voor het gebruik van vervoerwijzen de rest van
de dag. Verder is gebleken dat het effect van regen naast het tijd-
stip van de dag ook afhankelijk is van de dag van de week. Zo neemt
het aantal autoritten op woensdag-middag en zondagmiddag bij
regen behoorlijk af terwijl deze op andere dagen juist neemt.
Naast het werkelijke weer is gebleken dat ook de voorspelling van
het weer invloed heeft op het mobiliteitsgedrag, maar het effect is
wel veel geringer.
Tot slot, het seizoen heeft ook invloed op het mobiliteitsgedrag, maar
wel minder dan dat regen dat heeft. Alleen is het aantal fietsver-
plaatsingeri in de winter flink kleiner dan in de zomer, maar dit re-
sulteert niet in heel veel meer autoritten.
Om meer inzicht te krijgen in de invloed van het weer maar ook de
weersvoorspelling is nader onderzoek gewenst. In dit onderzoek
hadden we alleen de beschikking over daadwerkelijke weergegevens
niet over voorspellingen en ook niet of respondenten kennis hadden
van de voorspellingen. Als gevolg van slecht weer daalt de capaci-
teit van het wegennet behoorlijk. Op de snelweg daalt tegelijkertijd
het aantal autoverplaatsingen. In een stedelijke situatie, met veel
korte afstand verplaatsingen stijgt juist het aantal autoritten. Voor
de snelweg is redelijk bekend welke invloed dit heeft op reistijden
en filevorming. Voor stedelijke situaties niet. Hiernaar is zeker voor
de stedelijke omgeving nader onderzoek gewenst.
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