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 1  Samenvatting 

Deelnemers blijven minimaal 2 jaar anders reizen Structureel 23% minder autokilometers
Verschil in kilometers voor en na deelname Low Car Diet
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De structurele verandering is gebaseerd op een 
enquête gehouden onder 420 deelnemers van 
editie 2014, 2015 en 2016. 

Het Low Car Diet is uitgegroeid van een ludieke actie tot een succesvolle 
gedragscampagne met in totaal al 5000 deelnemers: de grootste mobiliteitswedstrijd 
van Nederland. Medewerkers van heel diverse organisaties reizen 30 dagen zo 
duurzaam mogelijk. De resultaten zijn overtuigend. Er is aanzienlijk minder autogebruik 
ten opzichte van de nulmeting, en daardoor minder CO2-uitstoot en meer ruimte op de 
grote weg of in de stad.  
 

Onderzoek naar blijvend effect 
Om er achter te komen wat het blijvende effect van het Low Car Diet is, is er een 
nameting plus een enquête gedaan onder de deelnemers van editie 2014 t/m 2016. 
Net zoals in de nulmeting werd gevraagd om een huidige gemiddelde reisweek in te 
vullen: het aantal kilometer per dag per vervoermiddel. Deze reisweek is vergeleken 
met die van de nulmeting.  
 

Gemiddeld 23% minder autokilometers 
De resultaten zijn overduidelijk en de cijfers van de drie edities liggen dicht bij elkaar. 
Het aantal autokilometers van de oud-deelnemers is met 23% gedaald, ook nog bijna 
twee jaar na deelname. De afname wordt met name opgevangen door het OV, maar 
er wordt ook aanzienlijk meer gefietst en thuisgewerkt. Dit leidt direct tot een schonere 
mobiliteit en bevordert de bereikbaarheid. Structureel wordt er 19% minder CO2 
uitgestoten na deelname aan het Low Car Diet. In de spits zijn er 23% minder autoritten. 
 

De helft van de oud-deelnemers blijft anders reizen 
In het enquêtedeel is de deelnemers gevraagd naar hun motivatie of reden waarom 
ze wel of niet duurzaam zijn blijven reizen na het Low Car Diet. 49% van de 
respondenten geeft aan nog altijd in meer of mindere mate duurzaam te reizen sinds 
de deelname. Deze verhouding is over alle edities ongeveer gelijk. De voornaamste 
reden om niet meer duurzaam te reizen is de reisafstand en/of reistijd, het gemak van 
de auto, of het beleid van de werkgever. Dit laatste biedt veel kansen voor de 
toekomst om werknemers nog beter te ondersteunen om duurzamer te reizen. 
 

Structureel schonere en leefbare mobiliteit door Low Car Diet 
Veel mensen houden hun reisgedrag vast na deelname aan het Low Car Diet. 
Net zoals het aanschaffen van een elektrische auto of inzetten van deelfietsen is Low 
Car Diet een middel om mobiliteit structureel schoner en leefbaarder te maken. 
Faciliteren en stimuleren van alternatieve vormen van vervoer vanuit de werkgever 
zorgt dat werknemers hier makkelijker voor kiezen.  
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2  Inleiding 

File- en parkeerproblematiek zijn aan de orde van de dag. De komende vijf jaar zullen files in en 
rond grote steden met 38% toenemen. En niet alleen de Randstad heeft hier last van, ook de 
grote steden in het noorden, oosten en zuiden van Nederland zullen dit aan den lijve 
ondervinden.1  
 

Alarmerende fijnstofniveau’s 
Waar de overheid honderden miljoenen steekt in het uitbreiden van het wegennet2, zo steken 
bedrijven vele tien- tot honderdduizenden euro’s in parkeerplekken voor hun werknemers. In 
steden is het voor particulieren steeds moeilijker en duurder om parkeerplek te vinden.3 
Daarnaast wordt regelmatig melding gemaakt van alarmerende stikstof- en fijnstofniveau’s in 
Nederland. In het hele land zijn fijnstofniveaus ver boven het gemiddelde van Europa.4 

 

Gedragsverandering in mobiliteit 
Dit wetende, kan men zich afvragen of het wel een juiste oplossing is om steeds meer te 
investeren in ons wegennet. Stichting De Reisbeweging weet uit ervaring dat er doeltreffender en 
blijvender mogelijkheden zijn om deze problematiek aan te pakken. Sinds 2012 zet het 
expertiseteam mobiliteit – tot eind 2016 nog onderdeel van Stichting Urgenda – zich in voor 
bewustwording en gedragsverandering in zakelijke mobiliteit. Door middel van workshops, 
specialistisch advies op het mobiliteitsbeleid van organisaties heeft het team al meerdere 
organisaties begeleid naar een duurzaam mobiliteitsbeleid. In de vorm van een halfjaarlijkse 
wedstrijd stimuleert de stichting met de gedragscampagne “Low Car Diet” organisaties en hun 
werknemers een maand lang andere keuzes te maken op mobiliteitsgebied – anders dan de 
brandstofauto. Het wedstrijdaspect is een belangrijke motivatie voor deelnemers.  
 

Onderzoek naar structureel effect gedragscampagne 
In juli 2016 is het expertiseteam mobiliteit een onderzoek gestart onder de deelnemers van de 
edities 2014, 2015 en april 2016. Doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van effecten van 
het programma: in hoeverre beklijft een gedragscampagne als het Low Car Diet bij deelnemers?  
 

Wat is de reden dat ‘ander’ reisgedrag wel of niet wordt vastgehouden?  
Dit onderzoeksrapport presenteert verschillende aspecten van het antwoord op deze vraag. 
Nametingen van de drie edities zetten het huidige reisgedrag van deelnemers af tegen het 
reisgedrag van deelnemers vóór deelname aan het Low Car Diet. De mening en het gevoel van 
deelnemers over hun al dan niet veranderde reisgedrag worden getoond. Wat zijn de redenen 
voor het vasthouden of juist stoppen met duurzamer reizen na deelname? Wat zijn de effecten 
van het beleid van de werkgever, de locatie van woning of werk, beschikbaarheid van 
vervoermiddelen? Dit rapport geeft antwoord op deze vragen en wordt afgesloten met 
aanbevelingen voor een effectieve transitie naar een duurzaam mobiliteitsbeleid.  

1 CROW, 2016: "Verkeer in steden dreigt vast te lopen“ 
2 Joop.nl, 2016: “Overheid verspilt 600 miljoen: files terug 
ondanks extra asfalt” 
3 Jos van Ommeren, 2012: “Over falend en succesvol 
parkeerbeleid”  
4 Natuur&Milieu 2011: “Rapport Ranking The Stars” 
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  3  Achtergrond 

Het Low Car Diet startte in 2012 als ludieke actie: tien directeuren leverden tien dagen 
lang de sleutels van hun auto in en kozen tijdens deze dagen andere – duurzame – 
vervoersopties. Sindsdien is de actie uitgegroeid tot de grootste duurzame 
mobiliteitswedstrijd van Nederland met in totaal al ruim 200 bedrijven, 200 topbestuurders 
en zo’n 5000 medewerkers die deelgenomen hebben.  
 

Zoveel mogelijk medewerkers per organisatie 
Het Low Car Diet probeert zoveel mogelijk medewerkers alternatieve vormen van vervoer 
te laten ervaren, anders dan de brandstofauto. Sinds de voorjaarseditie van 2016 heeft 
de organisatie van Low Car Diet om deze reden een activatiecampagne aan de actie 
toegevoegd, met als doel zoveel mogelijk medewerkers per organisatie te laten 
deelnemen.  
 

Tijdens het Low Car Diet worden 50% minder autokilometers gemaakt en wordt er 50% 
schoner gereisd. Ook voor de leefbaarheid van de stad heeft het Low Car Diet een groot 
effect. Zo worden er 53% minder spitsritten gemaakt met de auto.  
 

Inzicht in reisgedrag 
Het inzichtelijk maken van reisgedrag en het delen van ervaringen binnen de organisatie 
is erg belangrijk. Het geeft de werkgever de mogelijkheid om met kennis en draagvlak 
aan de slag te gaan met het effectief verduurzamen van het mobiliteitsbeleid, waarbij 
echt is gekeken naar de behoeftes en mogelijkheden van de werknemer.  
 

Editie 2015 (najaar) 
461 deelnemers 
 
Deelnamekosten €1000,-  
Geen gratis gebruik NSBC 
Onbeperkt aantal deelnemers  
 
Er werden EV’s aangeboden (gratis) 
Duidelijk wedstrijdelement (tussenstanden) 
Geen online dashboard (wel mailing) 
 
Geen activatiecampagne 

Editie 2014 (najaar) 
1143 deelnemers 
 
Gratis deelname  
Gratis gebruik NSBC, incl. 1e klas 
Groepen max 11 personen  
 
Geen EV’s of e-bikes ingezet 
Dashboard van D&B (gedragsdeskundigen) 
Wekelijkse persoonlijke feedback 
 
Geen activatiecampagne 

Editie 2016 (voorjaar) 
1199 deelnemers 
 
Deelnamekosten €1500,-  
Geen gratis gebruik NSBC 
Onbeperkt aantal deelnemers  
 
Er werden EV’s en e-bikes aangeboden  
Duidelijk wedstrijdelement  
Online dashboard en wekelijkse mail 
 
Activatiecampagnes gehouden 

Tijdens het Low Car Diet
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En er wordt ook 4x meer thuis gewerkt
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Resultaat tijdens het Low Car Diet 



Effect op lange termijn 
De overtuigende resultaten van de wedstrijd die getoond zijn in H3 geven het succes van de 
gedragscampagne voor een groot deel weer. Maar welk effect heeft het Low Car Diet op de 
lange termijn? Hoeveel mensen zijn daadwerkelijk schoner blijven reizen en hoe lang blijven ze dit 
doen? Tot hoeveel minder autokilometers leidt dit gemiddeld? Wat is de reden om wel of niet 
duurzaam te reizen? Bieden organisaties middelen aan om medewerkers duurzamer te laten 
reizen? Dit zijn vragen die de organisatie van het Low Car Diet met dit onderzoek probeert te 
beantwoorden.  
 

In de zomer van 2016 is er een online survey, bestaande uit een nameting en een enquête, 
gestuurd naar alle deelnemers van de edities 2014 t/m voorjaar 2016. Zie de tabel. In totaal zijn er 
dus drie groepen respondenten, met elk een andere termijn tussen deelname aan het Low Car 
Diet en de nameting zoals in de figuur is te zien. In de nameting is gevraagd een huidige 
gemiddelde reisweek in te vullen. De verzamelde gegevens zijn vergeleken met de nulmeting 
van deze deelnemers vóór de start van het Low Car Diet.  
 

In de enquête is dieper ingegaan op het huidige reisgedrag van de oud-deelnemers, en op de 
reden waarom deelnemers wel of niet ‘anders’ zijn blijven reizen. Er zijn vragen gesteld over het 
mobiliteitsbeleid van de werkgever en de invloed hiervan op het reisgedrag. Als laatste is de 
mening gevraagd over de invloed van het Low Car Diet en welke maatregelen deelnemers (nog 
meer) nodig denken te hebben voor een duurzaam reisgedrag.  
 

Hiernaast zijn de meetmomenten en methode nogmaals kort toegelicht. 
 

4  Onderzoeksopzet 

1. Nulmeting  
 

Een week voor het Low Car Diet wordt een 
nulmeting gedaan. Deelnemers vullen een 
gemiddelde reisweek in in het online platform 
Carbon Manager. 
 
 
2. Tijdens Low Car Diet  
 

Deelnemers reizen 30 dagen zo duurzaam 
mogelijk. Dit wordt veelal gedaan met de 
‘eigen bestaande middelen’. De resultaten van 
tijdens het Low Car Diet worden in dit rapport 
niet verder behandeld. 
 
 
3. Nameting + Enquête 
 

Naar de 2758 deelnemers van 2014, 2015 en 
april 2016 is een online nameting en enquête 
gestuurd. Hierin is gevraagd nogmaals een 
gemiddelde huidige reisweek te registreren.  
 
 
4. Uitwerking 
 

Alleen deelnemers die zowel nulmeting, als Low 
Car Diet, als nameting hebben ingevuld zijn 
meegenomen in het kwantitatieve gedeelte 
van dit onderzoek (H5). Het kwalitatieve 
gedeelte (H8) van dit onderzoek is gebaseerd 
op de informatie van álle respondenten van de 
enquête. 
Het aantal bruikbare* respondenten is in de 
tabel links te zien. 

Tijdspannen tussen de meetmomenten 

*Deelnemers die sinds deelname aan het Low Car 
Diet een ander woon- of werkadres hebben 
gekregen zijn uitgesloten. Deze deelnemers hebben 
mogelijk een totaal andere woon-werkreis gekregen, 
dus kunnen we voor deze reizen de invloed van het 
Low Car Diet niet objectief meten.  

2014

nulmeting Tijdens Low Car Diet Nameting

10 weken

2015 2016

32 weken 

84 weken

Respondenten 

2014 1143

Aantal 
deelnemers

Enquete
ingevuld

Volledige
Meting

Editie

160 125
416 82 43
1199 376 251
2758 618 419

2015

2016
Totaal
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 5  Nameting anders reizen  

 49%  zegt duurzamer te blijven reizen 

De eerste vraag van de enquête was: “Bent u na het Low Car Diet duurzamer 
blijven reizen?”* 
49% van de respondenten heeft ‘ja’ geantwoord op deze vraag. 2014 is met 
55% de editie met het hoogste percentage ‘nog steeds anders reizenden’. Dit 
kan verklaard worden doordat er tijdens deze editie meer persoonlijke 
feedback was. Maar ook eventuele deelname aan andere duurzaamheids-
programma’s nadien, of een inmiddels veranderd beleid van de werkgever 
kan een verklaring zijn.  
 

Van de deelnemers die tijdelijk anders zijn blijven reizen houdt 65% dit 1 week 
tot 1 maand vol. De overige 35% houdt het tot een halfjaar vol. Hieruit blijkt 
dat mensen na deelname óf direct terugvallen, óf het reisgedrag structureel 
vasthouden. Er is dus geen geleidelijke afname (zie ook p. 10). 
 

De volgende pagina laat zien hoe de verdeling zich uitdrukt in kilometers.   
 
* Iemand reist al ‘duurzamer’ als hij/zij in plaats van vijf keer per week, nu vier keer per 
week de auto pakt en daarnaast bijvoorbeeld één keer de fiets.  

Wat is de structurele verandering ná deelname aan het low Car Diet? In dit 
hoofdstuk zijn de cijfers te zien van de deelnemers waarvan de data van alle 
drie de meetmomenten (voor, tijdens en na) compleet zijn. Dit geeft een 
beeld van hoe het reisgedrag ten tijde van de nameting veranderd is ten 
opzichte van de nulmeting. De resultaten van tijdens het Low Car Diet worden 
in dit rapport niet besproken.  

Reisgedrag na Low Car Diet 
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49%

4%

16%

31%

Is duurzamer blijven reizen

Reist niet meer duurzaam

Reisde altijd al duurzaam

Is tijdelijk duurzaam blijven reizen



Nameting anders reizen  

Gemiddeld 23% minder autokilometers na Low Car Diet  

Verschil edities 
De specifieke resultaten van de nameting 
per editie zijn hieronder afgebeeld. Te zien is 
de toe- of afname in procenten tussen de 
meting en de nameting. Er is geen groot 
verschil waar te nemen in de afname van 
autokilometers over de verschillende edities: 
24%, 24% en 21%.  
 

Het percentage OV en fiets na de wedstrijd 
is in 2016 hoog. Dit is waarschijnlijk vanwege 
het effect van de voorjaarseditie die niet 
lang daarvoor plaatsvond. De toename van 
OV is bij de groep uit 2015 relatief groot. Er 
deden toen alleen bedrijven mee, geen 
overheden. Deze bedrijven gebruikten vóór 
het Low Car Diet weinig OV. 

Deelnemers blijven minimaal 2 jaar anders reizen Structureel 23% minder autokilometers
Verschil in kilometers voor en na deelname Low Car Diet
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De structurele verandering is gebaseerd op een 
enquête gehouden onder 420 deelnemers van 
editie 2014, 2015 en 2016. 

Deelnemers
2014 editie

Deelnemers
2015 editie

Deelnemers
2016 editie

Verschil in kilometers voor en na deelname Low Car Diet
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Blijvend effect 
Het gemiddelde van de resultaten is te zien in 
de afbeelding rechtsonder. Met name de 
daling van 23% in autokilometers is stabiel door 
de jaren. Door welk vervoermiddel deze 
kilometers worden opgevangen is minder 
eenduidig te zeggen. Dit verschilt erg per 
groep en het moment van meten. 
 

Thuiswerken is ook opgenomen in het 
gemiddelde, hoewel het niet is gemeten in 
2014 en 2015. Aan de hand van de nameting 
van 2016, de antwoorden van de enquête en 
de afname in k i lometer s b innen de 
verschillende edities kan een redelijk goede 
schatting gemaakt worden wat betreft 
thuiswerken: dit is zo’n 2x meer na deelname. 

De grote toename in fietskilometers bij de 
groep uit 2016 kan worden verklaard door het 
feit dat de wedstrijd en nameting relatief 
dicht bij elkaar lagen, en dat de nameting in 
de zomer plaatsvond: het was aangenaam 
om veel te fietsen.  
 

Daarnaast werd in de werving en promotie 
voor deze editie veel aandacht geschonken 
aan het gebruik van fietsen, e-bikes en 
highspeed e-bikes als alternatief voor de 
auto.  
 

Op het totaal van modaliteiten bekleedt de 
fiets nog een minderheid met 8% in kilometers. 

Blijvend resultaat na Low Car Diet 
Gemiddelde van nameting drie edities 

Verschil in kilometers na deelname Low Car Diet 
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19% Structureel schoner reizen 

CO2-uitstoot 
Het spreekt voor zich dat er minder CO2 wordt uitgestoten door de 
totale groep respondenten, nu er een duidelijke verschuiving te zien is 
van auto naar OV en fiets. In de nameting is na alle drie de edities een 
grote afname in CO2-uitstoot te zien: de uitstoot per kilometer daalt van 
gemiddeld 137,5 g/km naar 111 g/km.  
 

Gemiddeld wordt er dus structureel 19% schoner gereisd. In totaal is er 
daardoor vanaf 2014 ca. 1700 ton CO2 bespaard. Per deelnemer per 
jaar is dit gemiddeld 700 kg CO2. Dit komt overeen met 20% van de 
totale uitstoot voor vervoer van een gemiddelde Nederlander. 
 

  6  Effecten anders reizen 
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Uit onderzoek van CE Delft6 blijkt dat 
met maatregelen gericht op gedrag 
zeker een kwart (Low Car Diet: al 19%!) 
van de CO2-reductie opgave voor 2030 
gerealiseerd moet kunnen worden. 
G e d r a g s m a a t r e g e l e n h e l p e n 
bestuurders om zuiniger en minder auto 
te rijden en daarmee brandstof en 
energie te besparen. Programma’s als 
Autodelen, campagnes als Kies de 
Beste Band en gedragsmaatregelen uit 
de Beter Benutten aanpak, zoals 
spitsmijden, worden voortgezet. Er is 
nog veel winst te behalen in zakelijk en 
woon- werkverkeer en met lokale 
initiatieven. 

CO2-emissies personenvervoer (vergelijking t.o.v. 1990) 

Doelstelling energieakkoord 
Om de impact van dit resultaat duidelijk te maken geeft de tabel hieronder de mogelijke bijdrage van 
het Low Car Diet weer voor de doelstellingen binnen het energieakkoord van de SER voor mobiliteit. De 
tabel is specifiek op personenvervoer gericht.  
 

De doelstelling uit het SER Akkoord5 is om in 2030 17% CO2-reductie te behalen. Vanuit het vastgestelde 
beleid wordt geschat dat deze doelstelling niet wordt gehaald en de daadwerkelijke uitstoot uitkomt op 
+12%. De resultaten van Low Car Diet hebben een poteniele reductie van 3,5 Mton (19%) op het gehele 
personen vervoer wat voor 80% bijdraagt aan dit tekort. Inzetten op gedragsverandering heeft direct 
effect op de uitstoot van mobiliteit en kan eenvoudig worden ingezet zonder grote technologische, 
infrastructurele of fiscale maatregelen. 
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5 SER, Energieakkoord voor duurzame groei 
voortgangsrapportage, 2016 
6 Ministerie I&M, Energieagenda Naar een 
CO₂-arme energievoorziening, 2016 
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Structureel 23% minder autoritten in de spits 

Effecten anders reizen 

45% van de oud-deelnemers maakt andere keuzes tijdens de spits 
Van de respondenten maakt 45% sinds hun deelname aan het Low Car Diet wel eens andere keuzes 
tijdens de spits. Hiervan reist ruim 20% nog wel met de auto maar wel eens buiten de spits, 14% reist 
nog wel in de spits maar af en toe met een ander vervoermiddel, en 11% zegt meer te zijn gaan 
thuiswerken. Dit klopt met het door deze personen opgegeven aantal thuiswerkdagen: deze 
personen zijn inderdaad minimaal een halve dag meer gaan thuiswerken. Kijkend naar het aantal 
autoritten in de spits in de nameting blijkt dat de afname van spitsritten 23% is. De meeste mensen 
die nog wel in de spits reizen geven aan dat dit niet anders kan vanwege een vast rooster.  
 

Low Car Diet laat zien dat anders reizen direct effect heeft op de bereikbaarheid op wegen en in 
steden. Minder autoritten zijn vaak minder spitsritten, met name voor woon-werkvervoer. 
Onderstaande tabel geeft het resultaat weer van tijdens het Low Car Diet en laat zien dat Low Car 
Diet een goedkope en effectieve manier is voor het realiseren van spitsmijdingen.  
De structurele reductie van spitsritten met de auto na Low Car Diet is zoals gezegd 23%. Een 
vergelijking met andere projecten met betrekking tot het structurele effect is nog niet gemaakt.  

Spitsmijden is een steeds populairdere oplossing om fileproblematiek tegen te gaan. Op 
verschillende trajecten in Nederland kunnen weggebruikers een vergoeding krijgen als ze buiten de 
spits rijden.7 De motivatie van spitsmijdende deelnemers van Low Car Diet is niet de vergoeding, 
maar het ervaren van een betere bereikbaarheid door op andere manieren te reizen. 
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7 www.spitsmijden.nl 

Resultaten Low Car Diet vergeleken met andere projecten in spitsmijden 

Voor LCD
(nulmeting)

1 deelnemer maakt

gemiddeld 24 ritten

per maand 

(auto, OV en/of fiets)

per maand per maand

Na LCD
(nameting)

Structurele verandering
per deelnemer per jaar

6,8 spitsritten9,6 spitsrittenGemiddeld 
aantal spitritten
per deelnemer

-23%

Toename spitsmijdingen spitsmijdingen pp/dag €/spitsmijding kosten per 1000 dmrs/mnd

*Bron: Eindevaluatie Mobiliteitsprojecten,  MuConsult B.V., 2013.

Spitsmijden A12 Utrecht* 52%

67%

26%

42%

55%

29%

53%

0,27

0,66

0,28

0,31

0,73

0,28

0,32

€28,17

€41,71

€29,53

€6,55

€9,18

€17,58

€6,51

€153.090,-

€550.775,-

€166.337,-

€40.981,-

€133.567,-

€99.593,-

€41.667,-

Spitsmijden Haaglanden*

Spitsmijden in Brabant*

Slim prijzen RegioRing*

Spitsvrij Utrecht Oost*

Spitsscoren A15 Rotterdam*

Low Car Diet
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7% Structureel goedkoper reizen 

Goedkoper reizen 
Anders reizen zorgt ook voor een andere kostenverdeling. Doordat er 
minder autokilometers worden gemaakt worden er kosten bespaard 
(ca. €0,19/km). De toename van het aantal OV-kilometers heft dit deels 
op, maar deze kosten zijn minder hoog (ca. €0,15/km). Samen met een 
verandering in fietsen en niet-reizen komt het gemiddeld neer op een 
kostenreductie van 7%. Er wordt door deelname aan het Low Car Diet 
per deelnemer elk jaar €200,- bespaard. Meer Low Car Diet-deelnemers 
levert dus direct geld op in de deelnemende organisatie.  

  Effecten anders reizen 
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Wie profiteert hiervan? 
Bovenstaande kostenbesparing gaat deels naar de werkgever en deels 
naar de werknemer. Afhankelijk van het vergoedingenbeleid van de 
werkgever bespaart deze vooral op de niet gemaakte (= niet 
gedeclareerde) kilometers en de goedkopere kosten van het OV. De 
auto heeft vaak een vergoeding van €0,19/km en hier tegenover staat 
de gemiddelde OV-prijs van 0,15/km.  
De werknemer kan juist geld besparen of verdienen wanneer er (vaak) 
vaste woon-werk vergoeding (0,19/km) wordt uitgekeerd en er met de 
fiets wordt gereisd, want dat is goedkoper.  
 

In de afbeelding hiernaast is de gemiddelde verdeling getoond van wat 
de werkgever en werknemer besparen op basis van de resultaten van 
de nameting. Voor elke werknemer die meedoet aan het Low Car Diet 
bespaart de werkgever dus €90,-, en levert het de werknemer zelf €110,- 
op.  

€110
Werknemer

€90
Werkgever

Verdeling besparing
gemiddeld €200,-/jaar

per medewerker per bedrijf

0

200

€2956,-

Voor
LCD

Na
LCD

250

150

€200,-
Goedkoper€2756,-

Autokosten OV-kosten

Gemiddelde kosten mobiliteit 

Verdeling besparing 
Gemiddeld €200,-/jaar 
per medewerker per bedrijf 

per medewerker per jaar per bedrijf 



7  Conclusies nameting 

Opmerkingen 
Sinds het Low Car Diet kunnen er andere interventies/acties hebben 
plaatsgevonden op het gebied van mobiliteit, waardoor mensen óók anders 
kunnen zijn gaan reizen. Dit kan een alternatieve oorzaak zijn van het 
voortduren van het ‘anders reizen’ na 2014. Tevens kan het beleid van de 
werkgever aangepast zijn, waardoor duurzamer reizen nu meer wordt 
gestimuleerd. Wij kunnen geen uitsluitsel geven over het effect hiervan op het 
gedrag na de wedstrijd, en vice versa. Wij hebben echter geen gegevens van 
deze twee situaties, we zullen dit in toekomstige nametingen meenemen.  

Effect Low Car Diet 
De nametingen van de drie edities geven 
een eenduidig effect op de lange termijn, 
ondanks het grote verschil in tijd tussen 
wedstrijd en nameting. Gemiddeld worden 
23% minder autokilometers gemaakt, 30% 
m e e r O V - k i l o m e t e r s e n 4 8 % m e e r 
fietskilometers. Er wordt gemiddeld 19% 
schoner gereisd. Aan de hand van deze 
getallen kunnen we stellen dat het Low Car 
Diet een structureel effect op het reisgedrag 
van deelnemers heeft. 

Low Car Diet heeft structureel effect op reisgedrag 

Deelnemers blijven minimaal 2 jaar anders reizen Structureel 23% minder autokilometers
Verschil in kilometers voor en na deelname Low Car Diet

-23%

+30% +40%
2x
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en er wordt ook 2x meer thuis gewerkt

Editie 2014

Editie 2015

Editie 2016
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60%
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Eind 
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Start 
LCD

Voor
LCD

Na
LCD

na 
1 jaar

na 
2 jaar

na 
3 jaar

na 
4 jaar

na 
5 jaar

De structurele verandering is gebaseerd op een 
enquête gehouden onder 420 deelnemers van 
editie 2014, 2015 en 2016. 

Afname autoritten, OV en fiets toegenomen 
Na alle edities blijft het aantal autoritten 
afgenomen, en het aantal OV- en fietsritten 
toegenomen. Er is een duidelijke toename in 
gebruik van fiets/(highspeed)e-bike vanaf 
2015. Hier is in de aanloop van de wedstrijd 
veel aandacht aan gegeven. 
 

Schoner en leefbaarder 
Door de afname in autogebruik neemt de 
bereikbaarheid en leefbaarheid in en rondom 
steden toe. Gedragscampagnes zoals het Low 
Car Diet zijn direct effectief en vragen geen 
hoge investeringen. De luchtkwaliteit verbetert 
door minder uitlaatgassen en meer beweging 
bevordert de gezondheid van deelnemers. 
 

Spitsmijden 
Bijna de helft van de deelnemers maakt 
structureel andere keuzes tijdens de spits. De 
afname van spitsritten is 23%. Low Car Diet is een 
van de goedkoopste en effectiefste projecten in 
spitsmijden.  
 

Kosten 
Deelname aan Low Car Diet levert direct geld 
op voor de organisatie. Per deelnemer wordt 
gemiddeld €200,- per persoon per jaar 
bespaard. 

Deelnemers blijven minimaal 2 jaar anders reizen 
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 8  Enquête anders reizen 

In de enquête is dieper ingegaan op het huidige reisgedrag van de oud-
deelnemers, en op de reden waarom deelnemers wel of niet ‘anders’ zijn blijven 
reizen. Verder is het mobiliteitsbeleid van de werkgever uitgevraagd, de invloed 
hiervan op reisgedrag, de mening over de invloed van het Low Car Diet, en 
welke maatregelen deelnemers (nog meer) nodig denken te hebben voor een 
duurzaam reisgedrag. 
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relaxter thuiskomen

Ik ben anders blijven reizen, omdat..Ik reis weer zoals voor
het Low Car Diet, omdat..

kleine moeite
tijdwinst

werken tijdens reizen
schoner

geen files
nu bewuster van impact

meer bewegen

gemak van de auto

beleid werkgever

vergoeding werkgever

het ontbreken van alternatieven

verschillende werkplekken

reistijd



Enquête anders reizen 

Wat zijn de redenen dat deelnemers hun reisgedrag niet hebben doorgezet na 
deelname aan het Low Car Diet? 29% van de respondenten geeft aan vanwege 
het mobiliteitsbeleid van de werkgever te zijn gestopt.  
 

OV-kosten niet vergoed, thuiswerken of EV-lease niet mogelijk  
Medewerkers geven aan dat ze geen reiskosten vergoed krijgen als ze anders reizen 
dan met de leaseauto. Sommige medewerkers zouden graag een EV-auto willen 
leasen maar dit is niet mogelijk vanuit de werkgever. Daarnaast is het voor veel 
medewerkers vanuit de werkgever niet mogelijk gemaakt om thuis te werken of om 
bijvoorbeeld op een centrale locatie te vergaderen.  
 

Werkgevers nemen NS Business Card weer terug 
Veel werkgevers zetten de NS Business Card alleen in tijdens de maand Low Car 
Diet, en zetten deze daarna weer stop. 12% van de respondenten geeft aan dat ze 
vanwege het moeten inleveren van de NS Business Card na het Low Car Diet zijn 
gestopt met hun duurzamere reisgedrag.  
 

We zien hierin geen groot verschil in de groepen 2014, 2015, 2016. Slechts 5 
deelnemers uit 2014 geeft het inleveren van de NS Business Card op als reden om 
het reisgedrag niet vol te houden, versus 11 mensen uit 2016. Dit is opvallend, omdat 
de gehele groep van 2014 gratis een NS Business Card kreeg bij deelname. Blijkbaar 
heeft een flink deel van deze werkgevers de NS Business Card daarna gehouden, of 
hebben deze deelnemers anderszins hun duurzamere reisgedrag voortgezet.  
 

De belangrijkste reden die werkgevers noemen voor het beëindigen van de NS 
Business Card was simpelweg het eindigen van het Low Car Diet. Sommige 
werkgevers vinden het dubbelop om zowel een leaseauto als (het gebruik van) een 
NS Business Card te bekostigen. Daarentegen stellen andere werkgevers juist het 
omgekeerde: geen leaseauto betekent geen NS Business Card. 
 

Beleid is reden voor niet doorzetten van het Low Car Diet 

Waarom blijven mensen wel anders reizen?  
 

46%  van de respondenten onderstreept het 
belang van duurzaamheid; de meesten zijn zich sinds 
hun deelname bewuster geworden van hun impact in 
het reizen.  
 

43%  vindt het simpelweg prettig om te doen. Dit 
varieert van ‘bevalt goed’, ‘makkelijker’ en ’relaxter - 
geen files en fijn om in de trein te zitten’, tot: ‘kleine 
moeite’, ‘tijdwinst’ en goedkoper. “Het levert tijd en 
rust op en het vermindert ook nog eens mijn 
milieubelasting.”  
 

11%  geeft aan het gezonder te vinden, en het 
prettig te vinden om meer te bewegen. “Ik investeer 
maar 20 min extra in bewegen!” 
 

 
Els Bijlholt (Hanzehogeschool), apr. 2016 
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  Enquête anders reizen 

Reisafstand of reisduur heeft een grote invloed 
Driekwart van de respondenten geeft aan dat de locatie van woning/werk, de afstand, 
of reisduur te lastig is om met OV of fiets te reizen. Reistijd met OV is hierin verreweg de 
grootste groep: 75% van de deelnemers noemt dit als beperkende factor.  
 

Het werken op diverse locaties 
Voor sommige mensen is het werk van dag tot dag zeer verschillend, zij werken op diverse 
– en telkens wisselende – locaties. Bijna 15% van de respondenten zegt dat dit het voor 
hen onmogelijk maakt om anders dan met de auto te reizen, en de meesten van hen 
hebben om deze reden een leaseauto.  
 

Het gemak van de auto 
Ruim 32% van de respondenten geeft ‘gemak’ als oorzaak van het niet doorzetten van 
een ander reisgedrag. De grootste groep wil het dagelijkse gemak van de auto voor 
diverse doeleinden niet kwijt (18%). Een flinke groep vindt het niet prettig om met het OV 
te reizen: 10% noemt dit als reden om te stoppen met ander reisgedrag. Overige 
genoemde redenen in deze categorie zijn onder anderen het terugvallen in het oude 
patroon, slecht weer en fysieke ongemakken (samen 4%).  
 

Nadelen van alternatieve vervoermiddelen 
Ruim een kwart van de respondenten (26%) geeft aan dat ze graag van een bepaald 
vervoermiddel gebruik hadden gemaakt voor hun woon-werk of zakelijk verkeer, maar 
dat ze dat om verschillende redenen niet hebben gedaan. Vooral de e-bike of highspeed 
e-bike wordt veel genoemd. Mensen zijn positief over het proberen ervan tijdens de 
wedstrijd, maar ze vinden de aanschaf ervan te duur of de actieradius van de accu nog 
te beperkt.  

Externe redenen voor niet doorzetten van het Low Car Diet 
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Enquête anders reizen 

Reisgedrag vasthouden niet afhankelijk van vergoedingsregeling 
Van alle personen die zeggen nog steeds anders te reizen heeft 75% een 
reiskostenvergoeding, 24% heeft een leaseregeling, en 1% heeft een afzien-
leaseregeling. Deze verdeling is min of meer hetzelfde bij de groepen ‘niet 
duurzamer’ en ‘tijdelijk’.  
   

We kunnen hiermee stellen dat de vergoedingsregeling niet van invloed op het 
wel of niet doorzetten van een veranderd reisgedrag. Het hebben van een 
leaseauto is voor veel mensen dus ook niet van invloed.  
 

Verplicht aantal kilometers geen invloed 
Onder de lease-groep is een dertigtal mensen dat een verplicht aantal kilometers 
per maand moet maken met hun leaseauto. Zij laten zich er evengoed niet van 
weerhouden om duurzamere keuzes te maken: 75% van hen zegt nog steeds 
duurzamer te reizen. Deze mensen geven aan dat ze vaker thuiswerken, vaker de 
fiets, de trein of ander OV gebruiken. Als ze de weg op moeten carpoolen 
sommigen vaker en sommigen letten op een zuinige rijstijl en zorgen zo voor 
minder brandstofverbruik. 
 

Afzien-lease 
Het Low Car Diet heeft er tot nog toe niet duidelijk voor gezorgd dat oud-
deelnemers afzagen van hun leaseauto. Slechts 15 respondenten geven aan een 
afzien-leaseregeling te hebben. Hiervan zeggen drie personen dat ze liever met 
de trein en fiets reizen dan met de auto. Van deze drie personen heeft één 
persoon door zijn goede ervaring met het Low Car Diet afgezien van zijn 
leaseauto. De rest van deze groep heeft in plaats van een leaseauto een 
privéauto waarin hij/zij meestal naar werk reist.  

Geen verschil tussen leaserijder en reiskostenvergoeding 

1%

Verdeling groep
duurzamer blijven reizen

Verdeling groep
Niet

duurzamer blijven reizen

Verdeling groep
Tijdelijk

duurzamer blijven reizen

75%

24%

4%

75%

21%

5%

71%
24%

LeaseregelingReiskostenvergoeding Afzien leaseregeling

Verdeling van doelgroepen anders reizen 
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  Enquête anders reizen 

Gewenste maatregelen om anders te kunnen reizen 

Deelnemers hebben hun mening gegeven over wat volgens hen belangrijke 
maatregelen zijn vanuit de werkgever om een duurzamer reisgedrag te stimuleren. 
 

Elektrisch rijden 
Van de maatregelen die respondenten ‘noodzakelijk’ achten is de beschikbaarheid van 
elektrische oplaadpalen op de bedrijfslocatie met ruim 10% van de stemmen de meest 
noodzakelijke. Ook het hebben van NS Business Card met vrij reizen is volgens aardig wat 
respondenten onontbeerlijk.  
 

Betere fietsregelingen 
Veel respondenten geven aan meer maatregelen voor fietsen te willen. Lease- of 
deelfietsen, gebruiken van een OV-fiets en het krijgen van een vergoeding voor de fiets 
worden samen veel genoemd. 
 

Faciliteiten voor niet reizen 
Mogelijkheid voor thuiswerken en teleconferencing worden vaak genoemd en een grote 
groep vindt ze zelfs noodzakelijk. 
 

Mobiliteitsbudget zeer gewild 
Ruim één derde van de respondenten heeft grote interesse in een mobiliteitsbudget. 
Hiermee kan een werknemer volledig zelf – én flexibel – bepalen op wat voor manier hij 
of zij reist. Daarnaast hebben veel mensen interesse in het leasen van een elektrische 
auto (28%).  
 

Autodelen minst populaire oplossing 
Een minder gewenste maatregel is het delen van de eigen of leaseauto met collega’s of 
het gebruik van deelauto’s op de bedrijfslocatie of vanaf een station of andere 
opstaplocatie. 
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9  Conclusies enquête 

Beleid werkgever blijkt een redelijke invloed te hebben	
We kunnen gerust zeggen dat hier nog veel winst te behalen is: 29% van de respondenten zegt 
dat niet voldoende mogelijkheden aanwezig zijn vanuit de werkgever om het veranderde 
reisgedrag vast te houden. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn het niet vergoed krijgen 
van reiskosten anders dan de leaseauto, het moeten inleveren van de NS Business Card na de 
wedstrijd of niet mogen thuiswerken. 
	

Het belang van duurzaamheid, en bewustzijn van de impact van reizen	
…vormt volgens de helft van de respondenten de belangrijkste reden om wél anders te blijven 
reizen. Daarnaast ervaart een grote groep het als prettig om te doen, en velen zien voordelen 
op het vlak van beweging en gezondheid. 
	

Reisafstand en reisduur zijn bepalend voor het al dan niet aanpassen van reisgedrag	
Driekwart van de respondenten die niet anders zijn blijven reizen noemt dit als reden, bij 15% 
komt dit door werk op wisselende locaties. Daarna is ‘gemak’ de belangrijkste reden: het 
gemak van de auto niet kwijt willen of simpelweg weer terugvallen in het oude patroon. Een 
kwart van de respondenten ziet nog teveel nadelen in alternatieve vervoermiddelen zoals e-
bike of highspeed e-bike: vooral in aanschafkosten of actieradius.  
	

Vergoedingsregeling geen invloed	
Het vasthouden van een ander reisgedrag is niet afhankelijk van de soort vergoedingsregeling. 
De verdeling tussen reiskostenvergoeding (~73%), leaseregeling (~23%) en afzien-leaseregeling 
(~3%) is vrijwel gelijk voor alle groepen (wel, niet of tijdelijk anders blijven reizen). Daarbij heeft 
ook een verplicht aantal kilometers in de lease nauwelijks invloed. 
	

Elektrische laadpalen bij kantoor, betere fietsregelingen, faciliteiten voor niet-reizen	
..zijn de meest populaire oplossingen die de werkgever volgens respondenten moet faciliteren. 
Autodelen is de minst populaire oplossing.  
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 10  Zelf aan de slag met mobiliteit?  
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Dit zijn de eerste stappen om met anders reizen binnen uw bedrijf te starten: 
 
Neem deel aan een gedragscampagne in mobiliteit 
…en het liefst meerdere malen. Zo kan het veranderde gedrag langzaam inslijten bij 
deelnemers, en zo kan de groep deelnemers steeds groter worden.  
 

Zorg dat zoveel mogelijk medewerkers meedoen 
Alleen dan kunt u een groot draagvlak creëren voor duurzame mobiliteit binnen uw 
organisatie.  
 

Stel ambassadeurs aan die als voorbeeld gelden 
Wij hebben de ervaring dat mensen die ander gedrag niet kennen, niet snel iets 
zullen veranderen. Door het horen van andere – positieve – verhalen, zullen mensen 
sneller geneigd zijn zelf ook iets anders te proberen.  
 

Laat een analyse maken van het reisgedrag van uw werknemers 
Dit helpt u in het nemen van beslissingen om uw mobiliteitsbeleid te verduurzamen, 
en het inzetten van alternatieve vervoermiddelen die het best bij uw organisatie 
passen. 
 

Stimulerende en faciliterende maatregelen zijn van groot belang 
Voor een organisatie brede duurzame mobiliteit is het nodig dat er genoeg 
mogelijkheden zijn voor de werknemers om duurzaam te reizen. Fietsregelingen, geen 
verplichte leaseauto en stimuleren van OV (NS Business Card) zijn slechts enkele van 
de vele maatregelen die u kunt nemen om schoner, goedkoper en leefbaarder 
reizen te stimuleren.  
 
Geïnspireerd? 
Uiteraard kijken wij graag samen met u naar het reisgedrag binnen uw organisatie en 
de mogelijkheden om uw mobiliteitsbeleid te verduurzamen. Neem contact met ons 
op voor een vrijblijvend gesprek via info@lowcardiet.nl.  
 



11  Nawoord 

 
Zonder enthousiaste deelnemers aan het Low Car Diet en vooral zonder 
alle respondenten zou dit onderzoek niet mogelijk zijn geweest. We zijn 
zeer verheugd om het grote aantal responses binnen te hebben 
gekregen. Voor ons is dit een teken dat het Low Car Diet echt leeft 
binnen organisaties.  
 

Maxim Luttmer (Lutz Consulting) was onmisbaar met zijn haarscherpe 
analyses en controle van alle cijfers. 
 

Patricia Temme heeft ontzettend geholpen met het opzetten van het 
onderzoek, met haar prettige feedback op de resultaten en het 
schrijven van dit rapport. 
 

Last but not least: onze mobliteitsgoeroe, Geert Kloppenburg, voor de 
feedback, richting, en strategische insteek.  
 
Dank!  
 
 
Wij blijven ons de komende jaren vol overgave inzetten voor het 
verduurzamen van mobiliteit en het verbeteren van bereikbaarheid, 
zowel in binnen- als in buitenland.  
 

Team Stichting De Reisbeweging 
 

 
Mike Flaton (Arcadis), 2016 

 
 

 
 

 

21	





12  Bijlagen 

A  Kerncijfers nameting 
 
B  Resultaten kilometers en ritten per editie 
 
C  CO2-emissieset 
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  A  Kerncijfers 

Kilometers	
	

	
Auto	 EV	 OV	 Fiets	 Totaal	 km/deelnemer	

Voor	 90585	 2100	 63203	 8335	 164223	 	1.314		
Tijdens	 48969	 990	 113730	 16196	 163689	 	1.310		
Na	 68684	 452	 81717	 12089	 150852	 	1.207		

	 	 	 	 	 	 	Aandeel	
	

	
Auto	 EV	 OV	 Fiets	

	 	Voor	 55%	 1%	 38%	 5%	
	 	Tijdens	 30%	 1%	 69%	 10%	
	 	Na	 46%	 0%	 54%	 8%	
	 		

Delta	Modaliteiten	

	
Auto	 EV	 OV	 Fiets	

	Voor	
	 	 	 	 	Tijdens	 -46%	 -53%	 80%	 94%	

	Na	 -24%	 -78%	 29%	 45%	
		

2014 



A  Kerncijfers 

Kilometers	
	

	
Auto	 EV	 OV	 Fiets	 Totaal	 km/deelnemer	

Voor	 62072	 800	 21404	 1652	 85928	 	1.998		
Tijdens	 22348	 7429	 31182	 4286	 65246	 	1.517		
Na	 47280	 2123	 35255	 2098	 86756	 	2.018		

	 	 	 	 	 	 	Aandeel	
	 	

	
Eigen	 EV	 OV	 Fiets	

	 	Voor	 72%	 1%	 25%	 2%	
	 	Tijdens	 34%	 11%	 48%	 7%	
	 	Na	 54%	 2%	 41%	 2%	
	 		

Delta	Modaliteiten	

	
Auto	 EV	 OV	 Fiets	

	Voor	
	 	 	 	 	Tijdens	 -64%	 829%	 46%	 159%	

	Na	 -24%	 165%	 65%	 27%	
		

2015 



 A  Kerncijfers 

Kilometers	
	

	
Auto	 EV	 OV	 Fiets	 Totaal	 km/deelnemer	

Voor	 184191	 2896	 62123	 27924	 277133	 	1.104		
Tijdens	 73502	 21466	 84114	 37036	 216118	 	861		
Na	 145872	 8735	 74025	 47767	 276400	 	1.101		

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	Aandeel	

	
	

Auto	 EV	 OV	 Fiets	
	 	Voor	 66%	 1%	 22%	 10%	
	 	Tijdens	 34%	 10%	 39%	 17%	
	 	Na	 53%	 3%	 27%	 17%	
	 		

Delta	Modaliteiten	

	
Auto	 EV	 OV	 Fiets	

	Voor	
	 	 	 	 	Tijdens	 -60%	 641%	 35%	 33%	

	Na	 -21%	 202%	 19%	 71%	
		

2016 



B  Resultaten kilometers en ritten per editie 

Bijna twee jaar na deelname (meting: 21 maanden na dato) van de 
wedstrijd wordt nog altijd anders gereisd door veel deelnemers, blijkt uit 
de geanalyseerde reisgegevens. 
 

Autokilometers 24% gedaald 
In totaal worden er in de nameting 8% minder kilometers gemaakt dan 
vóór deelname. Het aantal autokilometers is met 24% flink afgenomen. 
Daarnaast is er een groei van 29% in OV-kilometers te zien. Het aantal 
fietskilometers is ten opzichte van vóór de wedstrijd ook significant 
gestegen: er worden bijna de helft meer fietskilometers gemaakt. Op 
het totaal van modaliteiten bekleedt de fiets echter nog een 
minderheid met 8% in kilometers.   
 

Autoritten 30% gedaald 
Het aantal ritten per OV en fiets is licht toegenomen, het aantal 
gemaakte kilometers per rit ook. Het aantal ritten met de auto is met 
ongeveer 30% afgenomen, het aantal kilometers per autorit is echter 
toegenomen. Het totaal aantal ritten per persoon is heel licht gedaald 
(26 vóór versus 25 ná). 
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 B  Resultaten kilometers en ritten per editie 

Autokilometers 24% gedaald 
Zo’n driekwart jaar na deelname van de groep 
van 2015 is een afname in het aantal 
autokilometers te zien ten opzichte van vóór 
deelname. Deze 24% daling ligt dichtbij het 
percentage van daling wat na 2014 te zien is.  
Daarbij is wederom duidelijk een blijvende 
toename te zien in OV- en fietskilometers. Het 
aantal OV-kilometers is met 65% enorm gestegen. 
Het aantal fietskilometers is met 27% ook significant 
gestegen. Het totale aantal gemaakte kilometers is 
niet gedaald t.o.v. 2015. 
 

Verdubbeling OV- en fietsritten 
Het totaal aantal gemaakte ritten is gek genoeg 
toegenomen na deze editie: per deelnemer 
worden nu 30 ritten per maand gemaakt t.o.v. 23 
ritten vóór deelname. Het aantal ritten per auto 
(brandstof) is afgenomen, in plaats daarvan zien 
we een ruwe verdubbeling in het aantal OV- en 
fietsritten en ruim vier keer zoveel EV-ritten. Het 
aantal kilometers per rit is voor alle modaliteiten 
afgenomen – ongeveer 20%. 

Opmerkingen 

*De resultaten van de groep van 2015 
zijn wat onzekerder vanwege de 
kleine groep respondenten: n = 43.  

* Opvallend in de groep van 2015 is 
het hoge aantal kilometers dat per 
persoon gemaakt wordt: dit is veel 
hoger t.o.v. de groep van 2014 en 
2016. Dit komt waarschijnlijk doordat 
in 2015 relatief veel bedrijven 
meededen, en geen overheden. 
Medewerkers van overheden wonen 
vaak dichterbij de werklocatie. 

*De grote verandering in OV-
kilometers en -ritten lijkt dit jaar relatief 
groot. Dit getal vinden we minder 
betrouwbaar vanwege de kleinere 
groep respondenten. 
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B  Resultaten kilometers en ritten per editie 

De groep uit 2016 heeft de nameting 3 maanden na 
deelname aan de wedstrijd gedaan. Te verwachten is dus dat 
het ‘duurzamere’ reisgedrag nog vers in het geheugen van 
de deelnemers ligt, en dat er een relatief grote groep nog 
eenzelfde reisgedrag heeft als tijdens de wedstrijd. Dit blijkt 
echter niet uit de cijfers. 
 

Autokilometers 21% gedaald 
De nameting laat zien dat de groep van 2016 het gedrag van 
tijdens de wedstrijd slechts deels heeft vastgehouden – net 
zoals de deelnemers van de eerdere edities die de nameting 
langer na hun deelname hebben ingevuld.  
Er worden van de groep van 2016 in de nameting 21% minder 
autokilometers geregistreerd t.o.v. vóór de wedstrijd; een 
percentage dat sterk overeenkomt met het percentage uit 
2014 en 2015. Daarbij worden 19% meer kilometers in het OV 
gemaakt, en zelfs 71% meer fietskilometers.  
 

Flinke toename ritten fiets en e-bike 
In 2016 is 30% toename te zien in het aantal fietsritten, en 
tevens in het aantal gemaakte kilometers per rit: 18km ná 
deelname t.o.v. 14km vóór deelname. Dit is te verklaren door: 
1. de invloed van het weer, editie 2016 en de nameting 
hebben in de lente en zomer plaatsgevonden; en 2. het 
gebruik van meer e-bikes en highspeed e-bikes tijdens en na 
de wedstrijd door verschillende bedrijven. Hierdoor zijn grotere 
afstanden bereikbaar geworden door de fiets.  
Verder is opnieuw het aantal (brandstof)autoritten 
afgenomen, nu met zo’n 30%. Het aantal EV-ritten is bijna 
verdubbeld, net als het aantal kilometers per EV-rit. Het aantal 
OV-ritten en kilometers per rit is licht gestegen. Het totaal 
aantal ritten per persoon per maand is licht afgenomen: 24 ná 
deelname versus 25 vóór deelname.  

Opmerkingen 

* De grote toename in fietskilometers 
kan worden verklaard door het feit 
dat de nameting in de zomer 
plaatsvond: het was aangenaam om 
veel te fietsen. Daarnaast werd in de 
werving en promotie voor deze editie 
veel aandacht geschonken aan het 
gebruik van de fiets, e-bikes en 
highspeed e-bikes als alternatief voor 
de auto.  

* Het is opvallend dat de toename in 
OV-kilometers en -ritten lager is dan 
na voorgaande edities. Dit kan o.a. 
verklaard worden door toename in 
fietskilometers en EV-kilometers, en 
een stuk minder kilometers per OV-rit 
dan in 2014 en 2015. 
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 C  CO2-emissieset 

CO2-uistoot (gr/km) gebruikt voor berekeningen 

Vliegen (binnen EU)

Benzine auto

Diesel auto
Taxi/huurauto
CNG
Hybride
Plug-in

Elektrische auto
Bus
Metro
Tram

Trein
Internationale trein

(Highspeed) e-bike

297

253
groot

groot

middel

middel

klein

klein

224 117

213 168

220

171

189

146

58

Groengas75

140
95

84

26

0

5

0

241

CO2-uitstoot per gram per kilometer

Bron: http://co2emissiefactoren.nl/


