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Samenvatting en conclusie 

Als basis voor het gemeentelijk programma Duurzaamheid is er beleids- en onderzoeksinformatie 

beschikbaar over allerlei onderwerpen. Naast deze basisgegevens, onder meer te vinden op nijmegen.nl en 

in de Stads- en Wijkmonitor bestaat er aanvullende informatiebehoefte over houding en gedrag van burgers 

in relatie tot luchtkwaliteit. Dit als basismateriaal om toekomstige maatregelen en projecten vorm en inhoud 

te geven. 

1. Informatie over houtstook 

Ongeveer 16% van de Nijmeegse woningen beschikt over een houtkachel of houtgestookte open haard. 

Vooral voor sfeerverwarming, zo’n 1 tot 2 op de 10 stookt hout vooral als hoofdverwarming. Men gebruikt 

vooral gedroogd kachel/haardhout en zelf gedroogd hout, maar ook snoeihout en afval/sloophout. 

De basishouding van Nijmegenaren rond het stoken van hout door particulieren in de stad varieert van 

verdraagzaamheid tot ernstige vrees voor gezondheid. Er is een principe van tolerantie, men gunt de buren 

een vuurtje. Maar ook bezorgdheid over effecten op de luchtkwaliteit en gezondheid van Nijmegenaren. 

Steun voor voorlichting over 'goed stookgedrag' (om zo de gevolgen voor de omgeving te beperken) is er 

volop. Een deel van de Nijmegenaren schat de maatschappelijke overlast zodanig in dat bij hen geen 

draagvlak voor stokers bestaat. Veel mensen vinden het moeilijk om eventuele overlast van houtstook aan te 

kaarten bij de veroorzaker. Ongeveer de helft ondersteunt bemoeienis van de gemeente met het stoken van 

hout door particulieren. 

 

De maatschappelijke overlast van houtstook samengevat: een bijdrage aan de luchtvervuiling, hinder naar 

burgers en gezondheidseffecten. Een negatieve bijdrage aan stedelijke luchtkwaliteit komt steeds meer op de 

voorgrond te staan. In het verdere rapport wordt hierover meer inzicht gegeven. Hinder door houtstook 

bestaat uit diverse aspecten. Burgers ervaren stankhinder, roetneerslag en gezondheidsproblemen. 

Daarnaast voelt men zich aangetast in het leefgenot doordat er niet of nauwelijks geventileerd kan worden 

in huis of men niet in de tuin kan zitten. In bepaalde gevallen ontstaan conflictsituaties met buren. Zo’n 14% 

van de leden van het Nijmeegse stadspanel heeft regelmatig of vaak hinder van houtkachels of open 

haarden in en om het huis. Een duidelijke meerderheid (68%) ervaart (bijna) nooit overlast. 

Klachtenregistraties laten slechts beperkt meldingen zien over houtstook. Vragen we echter specifiek naar 

overlast dan veranderd het beeld. Dan beschrijft een deel van het Nijmeegse digitaal stadspanel duidelijke 

overlast en geeft informatie over bronnen en oorzaken. Gezondheidsproblemen, veroorzaakt door 

houtstook, kunnen verdeeld worden onder acute effecten, chronische effecten en hinderbeleving. In het 

rapport wordt hierover meer inzicht gegeven. 

2. Informatie over brommers en snorfietsen 

Het brom- en snorfietsenbezit onder jongeren is de afgelopen tien jaar gehalveerd. Tegelijkertijd hebben 

welvarende (en nostalgische) vijftigplusser het vervoermiddel ontdekt. Nijmegen kent in 2016 een kleine 

7.500 snorfietsen (duidelijk toegenomen de afgelopen 10 jaar) en 3.100 bromfietsen (stabiel tot licht dalend). 

In Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen Zuid zijn er verhoudingsgewijs meer eigenaren, in Nijmegen 

Centrum wat minder. 

 

De basishouding van veel Nijmegen rond snorfietsen en bromfietsen is (zeer) kritisch. Een behoorlijk deel 

(van het stadspanel) ervaart desgevraagd overlast. In principe is er de overtuiging dat de luchtkwaliteit 

wordt verslechterd door de benzinemotoren. In dat verband is het draagvlak voor het stimuleren van 

elektrisch aangedreven voertuigen. Overigens ook vanwege het ontbreken van lawaai. Er wordt verschillend 

gedacht over de plaats op de weg van snorfietsen. Het aanspreken van overlastgevende bestuurders blijkt 

voor een grote groep panelleden gevoelsmatig lastig. 

http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/lucht
http://swm.nijmegen.nl/p8236/duurzaamheid
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Nijmegenaren benoemen overlast van brommers of snorfietsen niet spontaan als stads- of buurtprobleem. 

Klachtenregistraties blijken moeilijk bruikbaar, de indruk bestaat dat er nauwelijks klachten worden gemeld. 

Vragen we echter specifiek naar overlast dan veranderd het beeld. Dan komen bij een groot deel (45%) 

verkeersveiligheid, geluidoverlast, luchtvervuiling en een gebrek aan handhaving naar voren. 

3. Informatie autogebruik korte ritten 

De meeste verplaatsingen kennen een afstand korter dan 7,5 kilometer (69% in 2014). Hiervan wordt het 

merendeel per auto en fiets afgelegd. Ook in Nijmegen zien we veel autogebruik bij korte ritten: zo kiest 18% 

van het stadspanel vaak voor autoritten binnen Nijmegen. Wel geregeld in combinatieritten, waarbij 

bijvoorbeeld kinderen worden weggebracht en vervolgens naar een werkadres wordt gereisd. 

 

Veel korte autoverplaatsingen zijn huishoudelijk gerelateerd: winkelen, boodschappen doen en persoonlijke 

verzorging. Daarnaast zijn vrijetijdsbestedingen (zoals sportschoolbezoek), het afhalen en brengen van 

personen en werkactiviteiten het motief. Mensen blijven kiezen voor korte autoverplaatsingen uit 

bijvoorbeeld gewoontegedrag, een sterke voorkeur voor de auto, vanuit praktische overwegingen 

(boodschappen, kinderen) of vanwege de vaak fout ingeschatte reistijdverhouding tussen auto en fiets. 

Al met al worden aan autogebruik op de korte afstand negatieve effecten op het leefklimaat in 

woongebieden, de bereikbaarheid van stedelijke gebieden, de verkeersveiligheid en op emissies en  

geluidshinder toegeschreven. In het verdere rapport wordt hierover meer inzicht gegeven. 

 

Het halen en brengen van schoolkinderen kent zijn eigen motieven en maatschappelijke hinder. In het 

rapport wordt ook hierover meer informatie gegeven. De maatschappelijke overlast in Nijmegen spitst zich 

toe op verkeersdrukte, verkeerd parkeren, snelheid, herkenbaarheid van schoolzones en schaarste aan 

fietsparkeerplaatsen bij scholen. Aandachtspunten zijn het (niet)bezit van een goede fiets en soms beperkte 

fietsvaardigheid van kinderen. 

4. Aanknopingspunten voor gedragsverandering, voorbeelden van interventies 

Recente literatuur laat de volgende kernboodschap rond gedragsbeïnvloeding zien: 

 pas marketinginzichten toe, vanuit kennis van gedrag en achterliggende factoren; 

 als overheid informatie-zenden en overtuigen is geen effectief middel om ander gedrag op te wekken; 

 kies voor voor passende interventies (zoals nudging, motivatie, beloning, positieve feedback). 

Kennis over maatschappelijk gedrag wordt wel samengevat aan de hand van gedragsbepalende factoren als 

bekwaamheden, motieven, omstandigheden, de sociale omgeving en het menselijk keuzeproces. In het 

verdere rapport worden deze nader toegelicht en zijn diverse aanknopingpunten benoemd. Ook zijn 

voorbeelden van gedragsinterventies opgenomen: 

 nudging en de ‘default option’; 

 het doorbreken van gewoontegedrag; 

 inspelen op emotie; 

 toepassen van de ‘Fun Theory’; 

 sociaal bewijs en ‘kuddegedrag’; 

 kies de boodschapper; 

 veranderen sociale norm door lifestylebenadering; 

 slim motiveren; 

 het systeem optimaliseren; 

 voorlichting. 
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5. Bereidheid tot participatie: duurzaamheidsstijlen 

Wat triggert mensen om te participeren bij maatschappelijke projecten? Leefstijlen zijn daarvoor een 

interessante invalshoek. In Nijmegen hebben we inzicht in leefstijlen in relatie tot duurzaamheid. Deze vijf 

“duurzaamheidsstijlen” maken het mogelijk uit te gaan van achterliggende waarden, behoeften en motieven 

van groepen burgers: 

 Plichtsgetrouwen (13% in Nijmegen); 

 Structuurzoekers (21%); 

 Statusbewusten (15%); 

 Verantwoordelijken (31%); 

 Ontplooiers (20%). 

Plichtsgetrouwen maken zich zorgen over milieuvervuiling, het niet zuinig zijn met grondstoffen en het 

welzijn van hun (klein)kinderen. Milieubewustzijn uit zich in deze groep vooral in het sober zijn in het 

aanschaffen van producten en in het zuinig zijn met bijvoorbeeld energie verbruiken. Structuurzoekers 

maken zich niet zo druk over duurzaamheid en klimaatverandering. Zij zijn vooral gericht op de korte 

termijn en geloven niet dat zij met hun gedrag een verbetering van het milieu tot stand kunnen brengen.  

Statusbewusten weten wel van duurzaamheid af maar vinden vooral dat de overheid en ngo’s 

verantwoordelijk zijn om er iets aan te doen. Dit is in hun ogen ook het effectiefste. Zij willen geen concessie 

doen aan hun comfort dus ze willen vooral ongehinderd kunnen blijven autorijden, vliegen en vlees eten. 

Verantwoordelijken vinden dat de mens door zijn eigen keuzes kan helpen het milieu te verbeteren. Zij 

hebben ook veel aandacht voor armoede en mensenrechten, kopen graag milieuvriendelijke producten en 

doen aan afvalscheiding. Ontplooiers willen vooral vrij zijn en genieten. Toch zijn ze vrij duurzaam in hun 

levensstijl omdat ze niet gericht zijn op materiele zaken. 

 

In het rapport zijn de genoemde duurzaamheidsstijlen nader toegelicht. 
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Achtergronden onderzoek 

Aanvullende beleidsinformatie 

Als basis voor het gemeentelijk programma Duurzaamheid is er beleids- en onderzoeksinformatie 

beschikbaar over allerlei onderwerpen. Naast deze basisgegevens, onder meer te vinden op nijmegen.nl en 

in de Stads- en Wijkmonitor bestaat er soms een aanvullende informatiebehoefte. In 2016 is er vraag naar 

informatie over houding en gedrag van burgers in relatie tot luchtkwaliteit. Dit als basismateriaal om 

toekomstige maatregelen rond roet-reductie te formuleren en om het project ‘Gezonde Lucht’ vorm en 

inhoud te geven. 

Doel onderzoek en probleemstelling 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in enkele met luchtkwaliteit samenhangende thema’s, om zo: 

1. invulling te geven aan beleid voor gezonde lucht (zoals in coalitieakkoord genoemd); 

2. toekomstige maatregelen rond roet-reductie te formuleren (bijeenkomst burgers + raadsleden); 

3. het project ‘Gezonde Lucht’ vorm en inhoud te geven. 

Benoemde thema’s zijn houding, gedrag en ervaren overlast van burgers op het gebied van houtstook 

(houtkachel, open haard), gebruik van brommers en snorfietsen, autogebruik bij korte ritten, autogebruik bij 

halen/brengen van schoolgaande kinderen en de bereidheid tot participatie rond dit soort maatschappelijke 

onderwerpen (meedoen metingen/onderzoek, houding t.a.v. gedragsverandering, informatiebehoefte). 

 

Aandachtspunten daarbij zijn wensen en benodigdheden om gedrag daadwerkelijk te veranderen. En de 

vraag hoe de leefomgeving burgers beïnvloed in het maken van keuzes. 

 

Onderzoeksvragen: 

1. Welke houding, gedrag en ervaren overlast zijn zichtbaar bij Nijmeegse burgers rondom: 

 houtstook; 

 gebruik van brommers en snorfietsen; 

 autogebruik bij korte ritten; 

 het halen/brengen van schoolgaande kinderen. 

2. Wat zijn aanknopingspunten voor gedragsverandering rond deze onderwerpen? 

3. Wat is de bereidheid tot participatie rond de luchtkwaliteit in Nijmegen? Bijvoorbeeld het meedoen aan 

metingen of onderzoek, initiatieven rond gedragsveranderingen, het tot zich nemen van informatie? 

Vanuit de informatiebehoefte en onderzoeksvragen zijn de vraagthema’s: 

 houding 

 gedrag 

 overlast 

 (sleutels tot) gedragsverandering en participatie 

Onderzoeksopzet/methode 

De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van een mix van dataverzameling: 

 peiling digitaal stadspanel; 

 inventarisatie van relevant onderzoek (literatuuronderzoek, o.a. via KiM en CROW); 

 bestaande databronnen (zoals CBS); 

 Nijmeegse burgerpeiling 2015. 

http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/lucht
http://swm.nijmegen.nl/p8236/duurzaamheid
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 houding gedrag overlast 

houtstook Peiling digipanel Peiling digipanel 

 

Literatuuronderzoek 

(o.a. Onderzoek Utrechtpanel, 

OD ZuidHolland) 

 

Burgerpeiling 

 

Peiling digipanel (aanvullend) 

 

Klachtenregistratie(s) 

 

brommers en snorfietsen Literatuuronderzoek 

 

Peiling digipanel 

 

Literatuuronderzoek 

 

Cijfers CBS-RDW-Bovag 

Burgerpeiling 

 

Peiling digipanel 

 

Klachtenregistratie(s) 

 

autogebruik korte ritten Literatuuronderzoek 

(oa. Kennisinstituut Mobiliteit) 

 

Leefstijlen-Mentality 

 

Stadsmonitor (paneldata) 

 

Literatuuronderzoek 

 

Burgerpeiling 

halen/brengen 

schoolgaande kinderen 

Literatuuronderzoek 

 

Leefstijlen-Mentality 

Literatuuronderzoek 

(o.a. GGD Kindermonitor) 

 

 

    

aanknopingspunten 

gedragsverandering 

Literatuurstudie 

(o.a. gedragskennis MOOC2016) 

 

Leefstijlen-Mentality 

 

Literatuurstudie 

(o.a. gedragskennis MOOC2016) 

 

Leefstijlen-Mentality 

 

 

burgerparticipatie Leefstijlen-Mentality 

 

Burgerpeiling 

 

  

 

De peiling onder het digitaal stadspanel werd gesloten op het moment dat 1.576 respondenten de vragenlijst 

hadden ingevuld. Dat betekent een relatief hoge respons van 40%. 
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1. Houtkachels en open haarden: ‘houtstook’ 

Allereerst informatie over houding, gedrag en overlast rond het gebruik van houtkachels en open haarden. 

Afgekort noemen we dat ‘houtstook’. 

1.1 Gedrag en houding bij houtstook 

Kachel of haard in 16% Nijmeegse huishoudens 
Het aantal houtkachels e.d. in Nijmegen is niet precies bekend. Op basis van een peiling onder het 

Nijmeegse digitaal stadspanel schatten we in dat ongeveer 16% over een houtkachel of houtgestookte open 

haard beschikt. Vergeleken met Utrecht (13%) is dat een vergelijkbaar tot licht hoger percentage. 

 
Figuur 1:bezit van houtkachels en open haarden 

Heeft u een houtkachel of een houtgestookte open haard in 

uw woning? 
Aantal Percentage   

nee 1280 81%   

ja, een houtkachel (soms allesbrander genoemd) 147 9%   

ja, een houtgestookte open haard 112 7%   

ja, zowel een houtkachel als houtgestookte open haard 3 0%   

een andere vorm van houtstoken, namelijk: 33 2%   

 
Bron: gemeente Nijmegen 2016, peiling digitaal stadspanel 

 

Enkele Nijmeegse achtergronden (vanuit de peiling): 

 Stadsdelen met relatief veel houtkachels en houtgestookte open haarden zijn Nijmegen Midden en 

Nijmegen Oost. We zien relatief weinig kachels in Nijmegen Centrum, Nijmegen Noord en Lindenholt. 

 De panelleden met een kachel of open haard gebruiken deze vaak voor sfeerverwarming (47%, 

vergeleken met 79% in Utrecht). Zo’n 16% van de Nijmeegse kachel- of haardbezitters gebruikt deze 

vooral als hoofdverwarming (om het huis mee te verwarmen). 

 Men stookt vooral gedroogd kachel/haardhout (47%, veelal gekocht) en zelfgedroogd hout (30%, meestal 

zelf verzameld). Ca. 11% verzamelt snoeihout, 7% gebruikt verzameld of gekregen afval- en sloophout. 

 De frequentie van schoorsteenvegen: ruim de helft veegt jaarlijks1, een kwart tweejaarlijks en 14% in een 

lagere frequentie. Ruim 4% geeft aan de schoorsteen (bijna) nooit te vegen. 

  

                                                           

1 Tweederde (66%) van de Utrechtse eigenaren van een kachel of open haard, laat deze elk jaar vegen. 
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Figuur 2: Frequentie schoorsteenvegen? 

Hoe vaak wordt u uw schoorsteen geveegd? Aantal Percentage   

(bijna) nooit 20 7%   

elke 5 tot 10 jaar 11 4%   

elke 3 tot 5 jaar 30 10%   

elke 2 jaar 74 25%   

elk jaar 142 49%   

anders/weet niet 14 5%   

 
Bron: gemeente Nijmegen 2016, peiling digitaal stadspanel 

 

Van verdraagzaamheid tot ernstige vrees voor gezondheid 
De basishouding van Nijmegenaren rond het stoken van hout door particulieren in de stad is niet eenvoudig 

te duiden. De een vind dat hij het recht heeft een vuurtje te stoken. De ander heeft het recht beschermd te 

worden tegen gevaarlijk stoffen. We hebben enig inzicht in de relatie die men legt met de luchtkwaliteit, 

vertrouwen in het zo nodig onderling aanspreken, ondersteuning voor het voorlichten van stokers (over 

‘goed stookgedrag’) of eventuele bemoeienis van de gemeente met het stoken van hout door particulieren. 

Daarnaast is er ook zicht op het ervaren van hinder en overlast (zie paragraaf 1.2) 

 
Figuur 3: Stellingen over houtstook 

Het stoken van hout door particulieren verslechtert de luchtkwaliteit Aantal Percentage   

eens 698 45%   

niet eens/niet oneens 395 25%    

oneens 276 18%    

weet niet 182 12%   

Ik vind het moeilijk om eventuele overlast van houtstook aan te kaarten bij de 

veroorzaker 
Aantal Percentage   

eens 574 37%   

niet eens/niet oneens 325 21%   

oneens 469 30%   

weet niet 183 12%   

Het is een goed idee om de kennis over 'goed stookgedrag' te vergroten, en zo de 

gevolgen voor de omgeving te beperken 
Aantal Percentage   

eens 1254 81%   

niet eens/niet oneens 156 10%   
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oneens 93 6%    

weet niet 48 3%   

De gemeente kan zich beter niet bemoeien met het stoken van hout door particulieren Aantal Percentage   

eens 311 20%   

niet eens/niet oneens 376 24%   

oneens 775 50%   

weet niet 89 6%   

Bron: gemeente Nijmegen 2016, peiling digitaal stadspanel 

 

Uit een peiling onder het digitaal stadspanel komt het volgende beeld naar voren: 

 Er is in principe veel verdraagzaamheid, men gunt de buren een vuurtje; 

 Er is bezorgdheid over effecten op de luchtkwaliteit en gezondheid van Nijmegenaren; 

 Steun voor voorlichting over 'goed stookgedrag' (om zo de gevolgen voor de omgeving te beperken) is 

er volop; 

 Een deel van de Nijmegenaren schat de maatschappelijke overlast (waarover later meer) zodanig in dat 

bij hen geen draagvlak voor stokers bestaat; 

 Ca. 4 van de 10 vinden het moeilijk om eventuele overlast van houtstook aan te kaarten bij de 

veroorzaker; 

 Ongeveer de helft ondersteunt bemoeienis van de gemeente met het stoken van hout door particulieren. 

Dat bewoners drempels ervaren in het eventueel aanspreken van overlastveroorzakers komt ook naar voren 

in andere studies2: “Desondanks zie ik er tegen op om de veroorzaker te lokaliseren en aan te spreken omdat ik 

eigenlijk alleen maar een conflict en geen oplossing verwacht. (…) Als je nu te kennen geeft dat je er last van hebt wordt 

er vaak op gereageerd zoals vroeger op mensen die op hun werkplek last hadden van sigarettenrook: je bent een 

aansteller en je verpest het voor een ander.” 

1.2. Maatschappelijke overlast houtstook 

Het gebruik van barbecues, open haarden, allesbranders, terrashaarden en vuurkorven wordt door velen als 

in ons land als ‘normaal’ gezien. Er ontstaat vooral overlast door de rook en stank door het extreme gebruik 

van de haarden of als mensen gevoelig zijn voor de rook. Burgers kunnen dan gezondheidsproblemen 

ervaren en hinder door houtstook in hun omgeving. Het plezier van stoken gaat dan ten koste van de 

gezondheid van een ander. Vaak is onduidelijk bij welke instantie aangeklopt kan worden voor informatie, 

advies of handhaving. Ook de instanties zijn vaak niet bekend met de problematiek van houtstook. Een 

aanpak vanuit de Rijksoverheid ontbreekt vanwege het lokale karakter3. 

 

Maatschappelijke overlast samengevat: bijdrage aan luchtvervuiling, hinder naar burgers, 

gezondheidseffecten. 

 

Bijdrage aan luchtvervuiling, welke stoffen komen vrij? 
Een negatieve bijdrage aan stedelijke luchtkwaliteit komt steeds meer op de voorgrond te staan: 

“In 2020 zal houtstook door huishoudens de grootste bron van atmosferisch roet zijn. Gigantische inspanningen om het 

autoverkeer elektrisch te maken, maar de gezellige stokers vullen het gat op.4” 

                                                           

2 http://www.rug.nl/research/portal/files/14462819/rap72.pdf Rookoverlast houtkachels, haarden en vuurkorven: burenruzie of 

milieuprobleem? - RUG Wetenschapswinkel - ongedateerd 
3 Bron: Houtstook door particulieren – Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - 2016 

 
4 Bron: http://www.bjmgerard.nl/?p=2547 

http://www.rug.nl/research/portal/files/14462819/rap72.pdf
http://www.bjmgerard.nl/?p=2547
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Er zijn diverse onderzoeken verricht naar de samenstelling van rookgas van houtstook. De conclusie van de 

onderzoeken is dat de samenstelling van rookgas zeer divers is. Dit heeft onder andere te maken met de 

wijze van stoken. Bij zowel goed als slecht gestookte houtvuren ontstaan rookgassen met complexe 

mengsels. In zijn algemeenheid blijken de volgende stoffen vrij te komen5: 

 Fijn stof (PM10, PM2,5, PM1); 

 stikstofoxiden (NOx); 

 koolstofmonoxide (CO); 

 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK‘s); 

 Dioxinen; 

 niet methaan koolwaterstoffen (NMVOS); 

 Zwaveloxide (SO2); 

 condenseerbare koolwaterstoffen (KWScon); 

 methaan (CH4). 

Hinder naar burgers, klein deel Nijmeegse huishoudens ervaart stankoverlast 
Hinder door houtstook bestaat uit diverse aspecten. Burgers ervaren stankhinder, roetneerslag en 

gezondheidsproblemen. Daarnaast voelt men zich aangetast in het leefgenot doordat er niet of nauwelijks 

geventileerd kan worden in huis of men niet in de tuin kan zitten. In bepaalde gevallen ontstaan 

conflictsituaties met buren6. 

 

Geuroverlast komt in Nijmegen minder naar voren dan geluidsoverlast. Zo’n kwart van de Nijmeegse 

huishoudens ervaart hinder van stank of vieze lucht (bron: burgerpeiling 2015). Bronnen van stankoverlast 

in Nijmegen zijn in vooral gft-containers en/of afvalbakken, riolering en wegverkeer7. 

Stankoverlast van open haarden, barbecues of open vuren komen bij minder Nijmeegse huishoudens voor. 

In 2015 ervaren 0,5% van alle huishoudens vaak stankhinder van barbecues en open vuren, 4% soms. 

Overlast van open haarden speelt bij 0,5% vaak en bij 2% van alle Nijmeegse huishoudens soms (bron: 

burgerpeiling 2015). 

Klachtenregistraties laten slechts beperkt meldingen zien over houtstook. Vragen we echter specifiek naar 

overlast dan veranderd het beeld. Dan beschrijft een deel van het Nijmeegse digitaal stadspanel duidelijke 

overlast en geeft informatie over bronnen en oorzaken. 

  

                                                           

5 Houtstook door particulieren – Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - 2016 
6 Houtstook door particulieren – Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - 2016 
7 Bronnen van stankoverlast in Nijmegen zijn in vooral: 

1. gft-containers en/of afvalbakken (1% van alle Nijmeegse huishoudens ervaart hiervan vaak hinder, 6% ervaart hiervan soms 

hinder); 

2. riolering (1% vaak stankhinder, 5% soms); 

3. wegverkeer (1% vaak stankhinder, 4% soms). 
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Overlast van houtstook binnen Nijmegen nader geduid 
Zo’n 14% van de leden van het Nijmeegse stadspanel heeft regelmatig of vaak hinder van houtkachels of 

open haarden in en om het huis. Een duidelijke meerderheid (68%) ervaart (bijna) nooit overlast. 

 
Figuur 4: Hinder van houtstook in de woonomgeving 

Ervaart u wel eens hinder van houtstook in uw woonomgeving? Aantal Percentage   

ja, vaak 87 6%   

ja, regelmatig 129 8%   

soms 236 15%    

(bijna) nooit 1068 68%   

weet niet/anders 50 3%   

 

 
Bron: gemeente Nijmegen 2016, peiling digitaal stadspanel 

 

Het regelmatig of vaak ervaren van overlast komt in alle stadsdelen voor. In Nijmegen Centrum, Nijmegen 

Oost en Oud West wordt minder vaak overlast ervaren. Een vergelijkbare meting in Utrecht8 laat zien dat 

van alle Utrechtse respondenten, zowel met als zonder kachel of open haard, 20% overlast ervaart in de 

woonomgeving door het stoken van hout. De overlast kenmerkt zich door stank en rook. Vaak is deze stank 

en rook afkomstig van vuurkorven. De Nijmeegse panelleden die hinder ervaren beschreven deze nader: 

 
Figuur 5: achtergronden bij overlast van houtrook 

Type overlast 

Penetrante, stinkende brandlucht 

Dringt door in de woning, in de slaapkamer 

Droge, ongezonde lucht, slaat op de longen 

Consequentie is niet-ventileren, ramen (ongewenst) gesloten houden 

Conflicten met buren bij aanspreken, ook enkele positieve voorbeelden 

Mensen met gezondheidsklachten ervaren extra klachten, anderen vrezen gezondheidsrisico’s 

                                                           

8 bron: Meting bewonerspanel Utrecht november 2015, gemeente Utrecht 
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Bron / veroorzaker 

Gaat meestal om buren en direct omwonenden 

Stookgedrag speelt een rol, vaak genoemd is stoken van geverfd hout of andere materialen 

Veelstokers veroorzaken vaak overlast, zij proberen geld te besparen 

Weersomstandigheden zoals regen en mist, windrichting of windstilte verergeren de overlast 

Nabijheid van de schoorsteen en het eigen slaapkamerraam is veelgenoemd 

Buiten stoken (buitenkachels, vuurkorven) is een aparte categorie (die sterk opgekomen is) 

Bron: gemeente Nijmegen 2016, peiling digitaal stadspanel 

 

Als achtergrond plaatsen we enkele kenmerkende citaten met betrekking tot de ervaren overlast en 

oorzaken: 

 

Het stinkt naar rook, alle ramen moet ik dicht doen. In de wijk word er met hout kachels gestookt zodra als de 

temperatuur buiten onder het vriespunt daalt. 

 

Overheersende rookgeur die onze woning in komt, waardoor we de ramen dicht moeten doen of houden. 

 

Een van de mensen direct bij mij in de buurt stookt zijn huis elke dag warm met hout. Ik heb de pech noord-oostelijk 

van hem te wonen dus bij wind uit het zuiden tot westen wordt de rook naar mijn huis geblazen. Het stinkt flink, ik 

weet niet wat en hoe hij stookt, dus ik moet er voor zorgen dat ramen en deuren goed gesloten zijn anders stinkt mijn 

hele huis naar die rook. Bovendien lijken mij het fijnstof en de roetdeeltjes bepaald niet gezond. Luchten van mijn huis is 

in de winter dus slecht mogelijk. Ik heb hem er al eens op aan gesproken maar zijn reactie was: het mag dus ik doe het. 

Andere mensen in de buurt ervaren hier ook overlast van, de een wat meer dan de ander. 

In Altrade branden van oktober tot april in veel huizen openhaarden, van april tot oktober stookt een achterbuurman, 

10 mtr van ons balkon, een aantal avonden per week een buitenkachel met een schoorsteen van ongeveer 3,5 mtr, precies 

de hoogte van ons balkon. Wij hebben hem er op aangesproken hij zegt dan dat hij rekening houdt met de windrichting. 

De achtertuinen vormen echter een afgesloten blok hierdoor kan de rook niet gemakkelijk weg. De rook prikkelt de keel 

en de ogen en vult het hele huis met een penetrante brandlucht. 

 

De woningen aan de Moeder Teresahof stoken bij het dalen van de temperatuur heel graag hout omdat dat blijkbaar 

goedkoper is dan de cv hoger zetten. Dit betekent echt een gruwelijke stank, zodanig dat we gedwongen zijn om al onze 

ramen en zelfs onze ontluchtingskanalen te sluiten 

 

Ik heb astma. Als de buren de houtkachel stoken en de wind staat onze kant op of het is mistig weer dan heb ik last van 

de rook. Ik word kortademig en krijg het benauwd. De rooklucht komt zelfs door de ventilatieroosters ons huis binnen. 

 

In de Voorstadslaan zijn veel houtkachels / open haarden die vooral op mistige dagen in herfst en voorjaar heel veel 

luchtverontreiniging geven. Ook denken sommigen dat in een allesbrander alles verbrand mag worden. 

 

Ons slaapkamerraam bevind zich op korte afstand van de schoorsteen van de buren. Als zij de open haard aan hebben en 

het raam van onze slaapkamer staat open dan hangt er een onaangename geur in de kamer als we naar bed gaan. De 

vraag is of het alleen de geur is of dat er ook kwalijke stoffen in de lucht op onze slaapkamer aanwezig is dan. 
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Enkele panelleden doen suggesties of pleiten voor maatregelen: een algemeen verbod afkondigen, een 

vergunningplicht voor buitenstoken invoeren of het verplichten van filters op schoorstenen. Ook is er gepleit 

voor het handhaven van een ‘convenant duurzaam bouwen’ in Nijmegen Noord i.r.t. niet-stoken. Deze 

wordt (volgens 2 panelleden) niet nagekomen. 

 

Rook en geur overlast welke ook binnenhuis komt. Er wordt geen rekening met andere mensen gehouden en bij 

aanspreken vindt men dat je dan in hut op hei moet gaan wonen. Meest irritant is de contractuele verplichting jegens 

verbod gebruik kachels en open vuur welke door gemeente in de Waalsprong is opgenomen edoch geheel niet 

gehandhaafd wordt, cq wil worden! 

 

Klachtenregistraties beperkt 
In Nijmegen zijn er meerdere kanalen waar mogelijk overlastmeldingen rondom houtstook kunnen 

binnenkomen. Formeel is de plaats voor milieuklachten die niet door bedrijven veroorzaakt worden de 

gemeentelijke bel- en herstellijn of de politie. In de praktijk kunnen  meldingen over particulieren in 

meerdere registraties terechtkomen. Conclusies vanuit een korte verkenning: 

 het huidige systeem van overlastmeldingen lijkt versnippert en complex voor de burger (klant). 

 Er zijn in 2015 en 2016 geen specifieke meldingen over houtstook-overlast zichtbaar in het gemeentelijk 

meldingensysteem (bel en herstel) en in de politieregistratie. 

 In de politieregistratie zijn voor Nijmegen onder de noemer ‘overlast stank/rook/stof in 2015 38 

meldingen en voor 2016 (t/m oktober) 43 meldingen zichtbaar (meldcode M21). Verdere specificering 

(bijvoorbeeld stank uit woning, uit bedrijf) is niet beschikbaar. 

Het meldingssysteem voor leefomgevingsklachten van de Provincie Gelderland (milieuklacht.gelderland.nl 

met daarachter meldingenregistratiesysteem s@men) laat gedurende de afgelopen 5 jaren (inclusief 2016 tot 

half november) 21 overlast/milieuklachten rond houtstook van particulieren zien binnen Nijmegen. Dat zijn 

er gemiddeld zo’n 4 per jaar: 

 De meeste klachten (11 meldingen) betroffen het (vaak) stoken van houtkachels in de directe omgeving 

(vaak buren), waarbij de rook in de woning van de klager komt; 

 Bepaalde klachten (5 meldingen) gaan specifiek over het stoken van tuinhaarden; 

 Enkele meldingen (4) gingen specifiek over de plaatsing van de rookafvoer, bijvoorbeeld aan de 

achterzijde of op een serre; 

 Een melding legde relatie met de eigen gezondheidssituatie van de klager (waardoor de hinder voor 

degene zwaarder weegt). 

Gezondheidseffecten 
Gezondheidsproblemen, veroorzaakt door houtstook, kunnen verdeeld worden onder acute effecten, 

chronische effecten en hinderbeleving9. 

 

De gezondheidsklachten bij kortdurende blootstelling aan houtrook zijn voornamelijk luchtwegklachten. 

Klachten zijn voornamelijk hoesten en piepende ademhaling. Ook komt irritatie van de ogen voor. De 

gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook maar worden ook gevonden bij blootstelling aan 

bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer. 

 

De langdurige effecten op de gezondheid van houtrook zijn voornamelijk luchtwegklachten zoals 

benauwdheid en hoesten. Er is veel overeenkomst met de gezondheidseffecten van fijn stof veroorzaakt door 

verkeer. Bij langdurig onjuist gebruik van houtkachels waarbij rook de ruimte binnendringt is bekend dat er 

                                                           

9 Houtstook door particulieren – Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - 2016 

https://app1.nijmegen.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=617
https://app1.nijmegen.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=550
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
http://milieuklacht.gelderland.nl/Aankondigingen.aspx?codepartner=prvgld
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allerlei gezondheidseffecten zijn bij volwassenen en kinderen zoals benauwdheid en verminderde 

longfunctie. 

 

Daarnaast kan houtstook leiden tot gezondheidsklachten omdat de geurhinder wordt ervaren als iets 

onaangenaams en schadelijk, daarnaast wordt het geassocieerd met ziekte of lichamelijke klachten 

(hinderbeleving). Het waarnemen van onaangename geur van de buitenlucht kan leiden tot vermindering 

van ventilatie. De ventilatiepunten worden gesloten waardoor er een verminderd binnenklimaat ontstaat. 

 

Iedereen kan hinder ervaren door houtstook. Voor mensen met astma of chronische luchtweg- en 

hartaandoeningen kunnen grotere gezondheidsklachten optreden, maar ook kinderen en ouderen zijn 

kwetsbaarder. Mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten behoren tot de meeste kwetsbare 

groep. 

 

De World Health Organization (WHO) benoemd luchtvervuiling als een belangrijk maatschappelijk 

(gezondheids)probleem: “Acknowledging that 4.3 million deaths occur each year from exposure to 

household (indoor) air pollution and that 3.7 million deaths each year are attributable to ambient (outdoor) 

air pollution, at a high cost to societies.” 

 

Terzijde: het Platform Houtrook en Gezondheid brengt diverse oplossingsrichtingen in beeld, om overlast of 

gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout door particulieren te voorkomen of te verminderen. 

Het platform is mede op initiatief van de Rijksoverheid ingesteld, en bestaat uit een brede 

vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en 

overheid. 

file://Karelstad/data/Groepsdata/BA/BA30/20_Kennisvelden/13_Duurzaamheid%20&%20Milieu/10_Onderzoeken/2016%20Beleidsinformatie%20luchtkwaliteit/60%20Rapportage/Acknowledging%20that%204.3%20million%20deaths%20occur%20each%20year%20from%20exposure%20to%20household
http://www.platformhoutrook.nl/


Beleidsinformatie luchtkwaliteit - 15 

2. Brommers en snorfietsen 

Wat verstaan we onder snorfiets, bromfiets of scooter? 
De bromfiets is een tweewieler met een maximumsnelheid van 45 km/h, herkenbaar aan een geel 

kentekenplaatje. Het dragen van een helm is verplicht. Een snorfiets is een lichtere vorm van een bromfiets, 

waarop je maximaal 25 kilometer per uur mag rijden. Met een blauwe kentekenplaatje. Als snorfietser ben je 

verplicht om op het fietspad te rijden. Het dragen van een helm is niet verplicht. De scooter kennen we als 

tweewieler met kleine wielen en een scherm voor de benen. Het kan zowel een snorfiets als een bromfiets 

zijn (en zelfs een motorfiets). ‘Scooter’ is dus een soort verzamelnaam. 

2.1 Gedrag en houding t.a.v. brommers en snorfietsen 

Forse groei brom- en snorscooters door welvarende ouderen 
Landelijk gezien is een toename en een verschuiving in het bezit van brommers en snorfietsen zichtbaar10. 

Beiden worden de laatste jaren vooral als scooter-model verkocht: 

 Het brom- en snorfietsenbezit onder jongeren is de afgelopen tien jaar gehalveerd. In 2007 hadden de 

zestien- tot twintigjarigen nog bijna 89.000 brom- en snorfietsen. Begin 2016 waren daar nog 41.000 van 

over. Dat is een daling van 54%. Tieners slaan de brommerfase als het ware over. 

 Tegelijkertijd hebben welvarende (en nostalgische) vijftigplusser het vervoermiddel ontdekt. Tien jaar 

geleden hadden bijna 270 duizend ouderen een brom- of snorfiets, in 2016 waren het er al ruim 483 

duizend. Vroeger hadden ouderen vooral een brommer omdat een auto te duur is, nu hebben ze hun 

scooter (vaak een Vespa) erbij, naast de fiets en auto, voor het plezier. 

 Door de opmars onder ouderen is het totale brommer- en snorfietsbezit het afgelopen decennium met 

twee derde gegroeid, tot 1,1 miljoen stuks in Nederland. 

Figuur 6: Bezit snorfietsen en bromfietsen in Nijmegen, 2007 t/m 2016. 

 
Bron: CBS 

  

                                                           

10 bron: De Volkskrant 29-09-2016 / Bovag / Cbs 
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Steeds meer snorfietsen in Nijmegen, relatief weinig brommers 
Nijmegen kent in 2016 een kleine 7.500 snorfietsen en 3.100 bromfietsen: 

 Dat aantal snorfietsen is met 44 voertuigen per 1.000 inwoners relatief hoog vergeleken met het 

landelijke beeld. Maar vergeleken met andere (kennis)steden kent Nijmegen relatief gezien juist minder 

snor- en bromfietsen. 

 Het aantal snorfietsen is zowel absoluut als relatief duidelijk toegenomen de afgelopen 10 jaar in onze 

stad. 

 Het aantal bromfietsen per 1.000 inwoners is in Nijmegen (net als in Nederland) stabiel tot licht dalend. 

 Er zijn relatief gezien geen grote verschillen in beschikking over brommers en snorfietsen tussen de 

Nijmeegse stadsdelen (bron: peiling digitaal stadspanel 2016). In Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen 

Zuid zijn er verhoudingsgewijs meer eigenaren, in Nijmegen Centrum wat minder. 

Figuur 7: Bezit snorfietsen en bromfietsen per 1000 inwoners in Nijmegen en Nederland, 2007 t/m 2016 

 
Bron: CBS 

 

In de bijlage zijn aanvullende tabellen met cijfers over de bovenstaande figuren te vinden (bezit snorfietsen, 

bromfietsen, brommobielen, 2007 t/m 2016). 

 
Figuur 8: bezit per 1.000 inwoners, stedenvergelijking (2016) 

 
Bron: CBS 

 

We kunnen iets zeggen over de houding van Nijmegenaren ten opzichte van snor/bromfietsen op basis van 

enkele stellingen en vragen die aan het digitaal stadspanel zijn voorgelegd. Een behoorlijk deel ervaart 

desgevraagd overlast (zie verder paragraaf 2.2). In principe is er de overtuiging dat de luchtkwaliteit wordt 
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verslechterd door de benzinemotoren. In dat verband is het draagvlak voor het stimuleren van elektrisch 

aangedreven voertuigen. Overigens ook vanwege het ontbreken van lawaai.  

Er wordt verschillend gedacht over de plaats op de weg van snorfietsen. Ongeveer een derde vind dat 

snorfietsen in principe niet op het fietspad horen, maar net als bromfietsen op de rijbaan. Maar, een iets 

grotere groep vind dit geen goed idee. Het aanspreken van overlastgevende bestuurders blijkt voor een 

grote groep panelleden gevoelsmatig lastig. 

 
Figuur 9: stellingen over bromfietsen en snorfietsen 

Snorfietsen en brommers op benzine verslechteren de luchtkwaliteit       Aantal Percentage   

eens 1130 74%   

niet eens/niet oneens 242 16%   

oneens 82 5%   

weet niet 75 5%   

 

Gevoelsmatig moeilijk om overlast van snor/bromfietsen aan te kaarten Aantal Percentage   

eens 660 43%   

niet eens/niet oneens 372 24%   

oneens 388 25%   

weet niet 109 7%   

 

Snorfietsen horen in principe niet op het fietspad (maar net als bromfietsen op de 

rijbaan) 
Aantal Percentage   

eens 495 32%   

niet eens/niet oneens 356 23%   

oneens 555 36%   

weet niet 123 8%   

 

Elektrische tweewielers verdienen stimulans omdat ze schoner en stiller zijn Aantal Percentage   

eens 1136 74%   

niet eens/niet oneens 217 14%   

oneens 134 9%   

weet niet 42 3%   

Bron: gemeente Nijmegen 2016, peiling digitaal stadspanel 

2.2 Overlast van bromfietsen en snorfietsen 

Landelijk gezien krijgt overlast van bromfietsen en snorfietsen de laatste jaren veel aandacht. In de grote 

steden heeft een groot deel van de bevolking last van het rijgedrag, de herrie en de stank van scooters en 

brommers11. Van de snorfietsen in Amsterdam overtreedt volgens de gemeente 80 procent de 

maximumsnelheid: vele zijn opgevoerd. Hun aanwezigheid op het fietspad veroorzaakt dan ook al jaren 

gevaarlijke situaties en ergernis bij voetgangers en fietsers. Gemeenten bereiden diverse maatregelen voor. 

In de kern gaat het om verkeersveiligheid, hinder (geluid, stank, conflictgedrag, parkeeroverlast) en 

milieuvervuiling. 

 

                                                           

11 Dat blijkt uit ‘Scooters in de binnensteden’ - I&O Research - november 2015  
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Nijmegenaren benoemen overlast van brommers of snorfietsen niet spontaan als stads- of buurtprobleem. 

Klachtenregistraties blijken moeilijk bruikbaar, de indruk bestaat dat er nauwelijks klachten worden gemeld. 

Vragen we echter specifiek naar overlast dan veranderd het beeld. Dan komen bij een groot deel (45%) 

verkeersveiligheid, geluidoverlast, luchtvervuiling en een gebrek aan handhaving naar voren. 

 

Nijmegenaren benoemen scooteroverlast niet spontaan als gemeenteprioriteit 
Via de 2 jaarlijkse burgerpeiling vragen we naar de belangrijkste stadsproblemen en buurtproblemen 

waarvan Nijmegenaren vinden dat de gemeente er wat aan moet doen. 

Belangrijkste stadsproblemen (in 2015 spontaan genoemd) zijn criminaliteit  (door ruim 6% aangegeven), 

knelpunten m.b.t. verkeerveiligheid (ca. 5%), betaald parkeren te duur (ruim 4%), rommel/zwerfvuil (4%) en 

verbetering van het winkelaanbod (ruim 3%). Binnen dit geheel gaan 10 opmerkingen (van de in totaal 2.886 

genoemde stadsproblemen) specifiek over brommers, snorfietsen of scooters (zie bijlage). 

Belangrijkste buurtproblemen met (gemeente)prioriteit zijn rommel/zwerfvuil (door bijna 8% genoemd), 

criminaliteit (ca. 7%), knelpunten verkeersveiligheid (ruim 6%), parkeerproblemen (ca. 6%) en te verbeteren 

groenonderhoud (ruim 5%). Daarbinnen bereffen 17 opmerkingen (van de in totaal  genoemde 2.864 

buurtproblemen) specifiek problemen rond brommers, snorfietsen of scooters (zie bijlage). 

 

Klachtenregistratie moeilijk bruikbaar; geen milieuklachten bij provinciaal meldpunt bekend 
Formeel is de plaats voor registratie van incidenten of overlast met betrekking tot snorfietsen of bromfietsen 

de politie. Conclusies vanuit een korte verkenning: 

 In de politieregistratie die O&S ter beschikking staat zijn geen aparte categorieën voor stankoverlast of 

geluidoverlast door - en verkeersongevallen met brom- en snorfietsen of zichtbaar. 

 In de politieregistratie zijn voor Nijmegen onder de noemer ‘geluidsoverlast overig’ (naast horeca en 

evenementen) in 2015 1.829 meldingen en voor 2016 (t/m oktober) 1.668 meldingen zichtbaar (meldcode 

M22). Verdere specificering (bijvoorbeeld geluidoverlast wegverkeer) is niet beschikbaar. 

 Het meldingssysteem voor leefomgevingsklachten van de Provincie Gelderland laat gedurende de 

afgelopen 5 jaren, inclusief 2016 tot half november geen overlast/milieuklachten rond bromfietsen en 

snorfietsen zien. De meldingen die over bromfietsen gaan  vanuit de gemeente Nijmegen betreffen 

verkeersgevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld takken op de weg. 

Welke overlast wordt ervaren van snorfietsen of bromfietsen (specifiek gevraagd)? 

“Ondanks de gekelderde belangstelling onder de jeugd zijn de grote steden nog niet verlost van de overlast 

van lawaaierige scooterhuftertjes”. Dat schreef De Volkskrant op 29 september 2016. Een behoorlijk deel van 

het Nijmeegse digitaal stadspanel lijkt het hier mee eens te zijn: zo’n 45% ervaart regelmatig of vaak overlast. 

 

In alle Nijmeegse stadsdelen wordt overlast van snor- en bromfietsen aangegeven. In Nijmegen Oost komt 

regelmatige overlast wat minder duidelijk voor. In Oud West en Lindenholt melden relatief veel panelleden 

regelmatig of vaak overlast te ervaren. 

 

De groep die regelmatig of vaak overlast van snorfietsen of bromfietsen ervaart (zoals gezegd 45% van het 

panel) heeft deze nader omschreven. Daaruit komt  naar voren dat verkeersveiligheid, geluidoverlast en 

stankoverlast centraal staan. Het gaat om locaties in geheel Nijmegen, op fietspaden, doorgaande fietsroutes, 

langs het Maas-Waalkanaal, in de spoortunnel, in woonstraten (o.a. Hatert en Lankforst zijn genoemd) en 

ook in het stadscentrum. 

  

http://swm.nijmegen.nl/p8313/stadsproblemen
http://swm.nijmegen.nl/p8314/buurtproblemen
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
http://milieuklacht.gelderland.nl/Aankondigingen.aspx?codepartner=prvgld
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Figuur 10: Overlast van snorfietsen of brommers 

Ervaart u in Nijmegen wel eens overlast van snorfietsen of brommers? 
 

Aantal Percentage   

ja, vaak 301 19%   

ja, regelmatig 409 26%   

soms 547 35%   

(bijna) nooit 290 19%   

 

Bron: gemeente Nijmegen 2016, peiling digitaal stadspanel 

Verkeersveiligheid 
Vooral in de rol van fietser ervaren panelleden roekeloos rijgedrag. Vaak van jongeren. Verkeersregels 

worden bewust overtreden. Ook signaleert men grote snelheidsverschilen op de fietspaden. Volgens 

panelleden rijden veel snorfietsen en bromfietsen te hard. Maaltijdbezorgers (‘pizzabrommers’) worden als 

aparte probleemgroep benoemd. Een bijzonder aspect is ook het ruimtegebruik. Beschreven is hoe 

brommers krap inhalen op smalle of volle fietspaden. En dat zij veel stallingsruimte innemen ten koste van 

fietsen. 

 

Enkele citaten: 

Gevaarlijk hard rijden (sommige jongeren uit de buurt maar ook pizzakoeriers) + herrie daarvan. Speelt in de straat 

waar ik woon maar ook als ik wandel of fiets, maakt niet veel uit waar, het is overal hetzelfde 

 

Opgevoerde snorfietsen die veel harder dan die 25 km/uur rijden op het fietspad, scholieren van het fietspad drukken 

(gevaarlijk) en door het opvoeren enorm stinken en lawaai maken. 

 

Ik heb er als fietserlast van doordat je in de verdrukking komt  op fietspaden. gevaarlijk als ze je afsnijden. komt vaak 

agressief over 

 

Verkeersveiligheid. Te hard rijden in 30km gebieden. Geen voorrang verlenen en roekeloos te hard over kruisingen 

rijden. Links rijden op kruisingen. Te breed inhalen op rondwegen in Leuvensbroek. 

 

Geluidsoverlast 
Daarnaast benoemen veel panelleden geluidsoverlast. Zij ervaren dit buiten, op de fietspaden. Maar ook in 

de woning of woonomgeving. Specifiek is ook jongerenoverlast, waarbij groepen elkaar in de openbare 

ruimte ontmoeten en bijvoorbeeld stunten met scooters (als verzamelterm voor snorfietsen en bromfietsen). 
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Enkele citaten: 

Geluid: meeste hinder ervaar ik op mijn woonplek - ik slaap aan de straatzijde. Maar ook verkeersveiligheid vind ik een 

belangrijk aspect. 

 

Het stikt van de scooters in de wijk. Er wordt hard gereden en regelmatig met een bewerkte uitlaat om extra lawaai te 

maken. 

 

Onze straat is een doorgang voor scholieren en uitgaande jongeren (fietsers en brommers). Brommers rijden erg hard en 

maken veel herrie (ook in de nacht en vroeg in de ochtend). 

 

Luchtvervuiling 
Stankoverlast en luchtvervuiling vormen een derde overlastcategorie. Speciaal benoemd zijn vervuilende en 

stinkende 2tactmotoren. Vooral door fietsers wordt luchtvervuiling ervaren, waarbij men 

gezondheidseffecten benoemd (en vreest). Stilstaand bij verkeerslichten is er tevens overlast. 

 

Enkele citaten: 

Het ergste vind ik de luchtverontreiniging. Als iemand op zo'n brommer me passeert, snak ik naar adem. 

 

Gore walm en stank van mengsmering blijven vaak minuten lang hangen. Vervuiler heeft er zelf geen last van, want is 

allang weg, maar ik zit zelf in andermans stank. Maakt opstandig en kies dus vaker zo snel mogelijk een parallelle route, 

want: IK HEB RECHT OP FRISSE LUCHT, ZEKER ALS IK RECREATIEF FIETS ! Verder vind ik het niet normaal, 

dat op b.v. snelfietsroutes dit soort voertuigen worden toegelaten: 2x a 3x sneller (want toch ook vaak 'opgevoerd') dan 

een doorsneefiets en gevaarlijk slalommend. (…) Verder valt het mij op dat 'de categorie overgewicht' ruim 

vertegenwoordigd is bij niet-fietsers. Vraag is dus eerder - boven meer elektrisch maken van voertuigen (zie volgende 

pagina): hoe stimuleer je HET ZELF GEZOND EN NIET-MILIEUBELASTEND BEWEGEN! 

NB.: bij een stoplicht ga ik heus wel de discussie aan met zo'n 'walmerd'. IK HEB ER ZOOOOOOOOOOO 

GENOEG VAN ! 

 

Handhaving 

Enerzijds wijzen panelleden op het ontbreken van handhaving op verkeersgedrag, opgevoerde voertuigen 

en lawaaiige uitlaten. Anderszijds verwijten ze bestuurders asociaal gedrag. 

 

Enkele citaten: 

Politie en bureau handhaving moeten veel strenger optreden tegen overlastgevers. Opgevoerde voertuigen die te veel 

lawaai en stank veroorzaken moeten uit het verkeer worden gehaald. Ook moeten de snorscooters in winkelstraten zoals 

bijvoorbeeld de Ziekerstraat geweerd worden. 

 

Voornaamste klachten = geluidsoverlast en verkeersveiligheid (hard en gevaarlijk rijden; vele brommers zijn opgevoerd, 

er is te weinig controle hierop!) 

 

Een beetje de mentaliteit van de baas zijn (bv. driftig claxonneren of scherp inhalen). Dit zijn vnl jongeren. 
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3. Autogebruik korte ritten 

In dit hoofdstuk geven we informatie over houding en gedrag rond autogebruik bij korte ritten. Ook 

brengen we maatschappelijke overlast in beeld. Speciale aandacht is er voor autogebruik bij halen/brengen 

van schoolgaande kinderen. 

3.1 Houding en gedrag rond korte ritten 

Meeste verplaatsingen in Nederland zijn kort 
De meeste verplaatsingen kennen een afstand korter dan 7,5 kilometer (69%)12. Ruim 11% van de 

verplaatsingen zit tussen de 7,5 en 15 kilometer. Slechts eenvijfde van alle verplaatsingen heeft een afstand 

groter dan 15 kilometer. In Nederland worden dus relatief veel korte verplaatsingen gemaakt. 

 
Figuur 11: Aandeel verplaatsingen naar afstand 
Aandeel Afstand 

7,0% 0 tot 0,5 km 

9,2% 0,5 tot 1 km 

24,7% 1 tot 2,5 km 

10,7% 2,5 tot 3,7 km 

5,5% 3,7 tot 5 km 

11,4% 5 tot 7,5 km 

4,4% 7,5 tot 10 km 

7,0% 10 tot 15 km 

4,4% 15 tot 20 km 

5,2% 20 tot 30 km 

3,0% 30 tot 40 km 

1,8% 40 tot 50 km 

5,5% 50 km of meer 

Bron: cijfers Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN 2014) 

 

Veel korte verplaatsingen met de auto (en de fiets) 

Van de verplaatsingen in Nederland met een afstand kleiner dan 7,5 kilometer wordt het merendeel per auto 

en fiets afgelegd. Beiden hebben een aandeel van 35 procent. Lopen, bromfiets en taxigebruik hebben samen 

een aandeel van 28 procent. Op de afstand 7,5 tot 15 kilometer, is de auto duidelijk marktleider (74% van de 

verplaatsingen). De fiets heeft hier een aandeel van 14 procent. Verplaatsingen met een reikwijdte van meer 

dan 15 kilometer worden nog nauwelijks fietsend afgelegd. Fietsers lijken hier vooral over te stappen naar 

het openbaar vervoer13. 

 

Groepen die weinig gebruik maken van fiets en lopen (“actief transport”) zijn14: 

1. mannen die korte ritten maken voor het halen/brengen van personen; 

2. vrouwen die korte ritten maken naar sportfaciliteiten; 

3. personen tussen de 25 en 44 jaar oud; 

4. laag -en middelhoog opgeleide personen; 

5. personen die in landelijke en stedelijk-groene gebieden wonen. 

                                                           

12 Bron: cijfers Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 
13 Bron: cijfers Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 
14 Bron: promotieonderzoek Opportunities to stimulate active transport, C.E. Scheepers, januari 2016 

http://www.verkeersnet.nl/15770/nieuwe-cijfers-onderzoek-verplaatsingen-in-nederland/
http://www.verkeersnet.nl/15770/nieuwe-cijfers-onderzoek-verplaatsingen-in-nederland/
http://www.verkeersnet.nl/15770/nieuwe-cijfers-onderzoek-verplaatsingen-in-nederland/
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De vervoermiddelkeuze hangt sterk samen met de beleving van de bereikbaarheid van de voorzieningen. 

Dit staat los van de daadwerkelijke bereikbaarheid. 

 

Ook in Nijmegen zien we veel autogebruik bij korte ritten: 

 zo kiest een behoorlijk deel van het stadspanel (18% van deze groep betrokken Nijmegenaren) vaak voor 

autoritten binnen Nijmegen. Wel vaak combinatieritten, waarbij bijvoorbeeld kinderen worden 

weggebracht en vervolgens naar een werkadres wordt gereisd. 

 Een deel is bereid vaker voor een ander vervoermiddel te kiezen binnen de stad. Het gaat dan vooral om 

korte stadsritten, boodschappen doen en verplaatsingen voor vrijetijdbesteding als sport, horeca, 

wandelen. 

Figuur 12: intenties en gedrag autogebruik (stellingen) 

 ja neutraal nee onbekend/n.v.t. 

Ik laat binnen Nijmegen de auto meestal staan en kies voor fietsen, 

lopen of bus 

65% 17% 18%  

Ik beperk mijn autokilometers door regelmatig thuis te werken 18% 19% 30% 33% 

Ik beperk mijn autokilometers door autoritten slim te combineren 72% 16% 9% 3% 

Bron: gemeente Nijmegen 2013, peiling digitaal stadspanel 

Figuur 13: Bereidheid ander mobiliteitsgedrag 
Zou u (in principe) bereid zijn om de auto vaker te laten staan en eerder voor een ander vervoermiddel te kiezen? 

(betreft panelleden met beschikking over auto) 

 

Ja 33% 

Misschien 22% 

Nee 14% 

Ik laat de auto al zoveel mogelijk staan 30% 

Weet niet/nvt 1% 

 
U heeft aangegeven te overwegen de auto vaker te laten staan. Aan welke ritten denkt u dan? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Woon−werkverkeer 37% 

Bezoek aan familie en vrienden 35% 

Korte ritten in en om Nijmegen 71% 

Boodschappen doen 52% 

Naar vrijetijdbesteding als sport, horeca, wandelen 49% 

Andere ritten 5% 

Bron: gemeente Nijmegen 2013, peiling digitaal stadspanel 
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Motieven voor korte autoverplaatsingen 
Wat zijn achterliggende redenen (‘motieven’) voor deze ritten? In volgorde van belang15: 

 ruim eenderde van de korte autoverplaatsingen is huishoudelijk gerelateerd: winkelen, boodschappen 

doen en persoonlijke verzorging; 

 vrijetijdsbestedingen (zoals sportschoolbezoek); 

 het afhalen en brengen van personen; 

 werkactiviteiten (vast werkadres of zakelijke verplaatsingen, een op de vijf.). 

Mensen blijven kiezen voor korte autoverplaatsingen (en dus niet voor bijvoorbeeld fietsverplaatsingen): 

 uit gewoontegedrag (men is gewend om de auto te nemen); 

 uit een sterke voorkeur voor de auto16; 

 vanuit praktische overwegingen, bijvoorbeeld bij het vervoeren van grote hoeveelheden boodschappen 

of het halen/brengen van kinderen; 

 vanwege weersomstandigheden; 

 vanwege de (verwachte) reistijdverhouding tussen auto en fiets; 

 vanwege de (ingeschatte) kans op diefstal. 

Een automobilist ervaart de bereikbaarheid van een voorziening anders dan iemand die loopt of fietst, ook al 

leggen ze dezelfde afstand af. Voor een automobilist is de bereikbaarheid met de auto vanzelfsprekend 

positief; de bereikbaarheid per fiets of lopend vindt hij minder goed. Fietsers daarentegen vinden dat 

voorzieningen met de fiets beter bereikbaar zijn dan met de auto of lopend. De bereikbaarheid zoals mensen 

die beleven, hangt dus af van het vervoermiddel dat mensen gebruiken17. Het feit dat vervoermiddelkeuze 

en perceptie van bereikbaarheid niet los van elkaar staan, betekent dat er geen vast recept is om lopen en 

fietsen aantrekkelijker te maken voor degenen die nu niet lopen en fietsen.  

3.2 Achtergronden bij het halen en brengen van schoolkinderen 

Minder vaak zelfstandig18 

Zelfstandige mobiliteit is in de opvoeding en voor de ontwikkeling van kinderen een belangrijk onderwerp: 

de straat en de weg, in ieder geval naar school,  moet zo veilig zijn dat ouders in elk geval hun kinderen er 

durven te laten lopen of fietsen. Straten en ook parken ontwikkelen zich echter steeds meer tot 'adult space'. 

Bijvoorbeeld door (perceptie over) issues op het gebied van verkeersveiligheid en sociale veiligheid. De 

gevolgen zijn dat 'kinderen tot op steeds hogere leeftijd worden begeleid door het openbaar gebied; de 

zelfstandige bewegingsvrijheid is in de loop der jaren enorm afgenomen. Dit heeft geleid tot een groei van 

het aantal binnenkinderen en van de achterbankgeneratie’. 

 

 

 

 

                                                           

15 Bron Vaker op de fiets? Effecten van overheidsmaatregelen - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid - oktober 2007 
16 Psychologen Slotegraaf, Steg en Vlek lieten in de ‘Diepere drijfveren van het autogebruik’ zien dat de auto niet alleen om 

instrumentele redenen populair is, maar dat ook ‘symbolische attributen’ een niet te onderschatten factor vormen. De auto heeft een 

signaalfunctie (bepalend voor iemands imago, een statussymbool), staat voor vrijheid (je bent onafhankelijk, vrij om je route te 

kiezen, op avontuur te gaan), wordt geassocieerd met veiligheid (de auto staat voor bescherming en controle) en gaat gepaard met 

opwinding (de sensatie van het autorijden, rijplezier). 
17 http://www.kimnet.nl/actueel/weblogs/weblog/2016/blog-met-de-auto-naar-de-sportschool 

 
18 Bron: http://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2013/02/07/scp-publicatie-gezinnen-onderweg.-dagelijkse-mobiliteit-van-ouders-

van-jonge-kinderen-in-het-combineren-van-werk-en-gezin 

 

http://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2013/02/07/scp-publicatie-gezinnen-onderweg.-dagelijkse-mobiliteit-van-ouders-van-jonge-kinderen-in-het-combineren-van-werk-en-gezin
http://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2013/02/07/scp-publicatie-gezinnen-onderweg.-dagelijkse-mobiliteit-van-ouders-van-jonge-kinderen-in-het-combineren-van-werk-en-gezin
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Behoorlijk aandeel jeugd niet op de fiets naar school in Nijmegen 
Het zelf fietsen of lopen naar school neemt logischerwijs toe met de leeftijd. Veel kleuters zullen immers nog 

niet (veilig) zelf op de fiets kunnen. Enkele cijfers over lopen of fietsen naar school: 

 Bij de 4-8 jarigen gaat 43% meestal niet te voet of zelf per fiets naar school. Bij de 8-12 jarigen is dat 17%19. 

Er is geen verschil naar opleidingsniveau van de ouders. Jongens gaan iets minder vaak lopend of 

fietsend naar school dan meisjes. 

 Stadsdelen waar relatief veel met de auto word gebracht zijn Dukenburg en Lindenholt. In Nijmegen 

Noord gaan juist relatief veel kinderen te voet op of de fiets20. 

 Naast woon-schoolverkeer is er ook de reis naar het kinderdagverblijf. Daar wordt de auto (naar 

verwachting) ook veel voor ingezet. Ongeveer 3.000 kinderen gaan naar een voorziening voor 

kinderopvang, dat is meer dan 40% van de 0-3 jarigen; ruim 1.100 kinderen, ongeveer 1/3 van de 2- en 3-

jarigen, bezoeken de peuterarrangementen. 

 Van de Nijmeegse middelbare scholieren gaat 5% nooit op de fiets (of lopend) naar school, en 5% 1-4 

keer per week. De rest gaat altijd met de fiets (of lopend naar school)21. 

 Daarnaast hebben zijn er ook flink wat middelbare scholieren van buiten de stad die hier op school 

zitten, daarvan is de modaliteit niet bekend. 

Over de maatschappelijke overlast van het ‘halen en brengen van schoolkinderen met de auto’ is informatie 

te vinden in de volgende paragraaf. Doelen op het gebied van duurzaamheid, milieu en verkeersveiligheid, 

die de maatschappij als geheel ten goede komen zijn in het geding. 

3.3 Maatschappelijke overlast rond korte autoritten 

In zijn algemeenheid worden de volgende maatschappelijke nadelen benoemd in relatie tot veelvuldig 

autogebruik in de stedelijke omgeving (korte ritten)22: 

 congestie, bereikbaarheidsproblemen; 

 parkeerproblemen; 

 verkeersveiligheidsproblematiek; 

 geluid- en stankoverlast; 

 luchtvervuiling, klimaateffecten; 

 ruimtebeslag, beperking van leef- en speelruimte van stadsbewoners, anonieme sfeer in de openbare 

ruimte; 

 gezondheidseffecten (bewegingsarmoede); 

 relatief hoge kosten van infrastructuur (die ook worden gedragen door gebruikers van andere 

vervoerwijzen en actoren buiten de transportsector). 

Al met al worden aan autogebruik op de korte afstand negatieve effecten op het leefklimaat in 

woongebieden, de bereikbaarheid van stedelijke gebieden, de verkeersveiligheid en op emissies en  

geluidshinder toegeschreven. Enkele achtergronden23: 

 Tijdens een korte autorit met koude start vindt een onevenredig hoge uitstoot van vervuilende stoffen 

plaats, zoals onverbrande koolwaterstoffen, CO, CO2 en deeltjes. Korte autoritten omvatten ruim 12% 

van het totale aantal afgelegde kilometers, maar ca. 37% van de totale uitstoot van koolmonoxide en 

VOS. Relatief zijn korte ritten meer vervuilend, terwijl ze vaak in stedelijk gebied plaatsvinden waar de 

                                                           

19 Bron: Kindermonitor 2013-2014 - GGD Gelderland-Zuid 
20 Bron: Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 - GGD Gelderland-Zuid 
21 Bron: E-MOVO onderzoek 2015/2016, GGD Gelderland Zuid 
22 Bron o.a. Mobiliteitsbalans KIM 2013, Startnotitie korte rittenprogramma -VROM/ANWB 1996 
23 Bron: http://www.timenco.be/pdf/P44%20startnotitie%20korte%20rittenprogramma.pdf 
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luchtkwaliteit meer bedreigd wordt. Sowieso zou beperking van het totale aantal kilometers van de 

korte ritten een grote vermindering van de milieubelasting betekenen. De luchtvervuiling door 

autogebruik vind plaats op 'inademingshoogte' en heeft daardoor een directer negatief effect op de 

gezondheid dan andere luchtvervuiling. 

 Het energiegebruik van auto's is bij korte verplaatsingen groter dan gemiddeld. Deels door de werking 

van de motor; deels door het vele afremmen en optrekken. 

 Autogebruik voor korte ritten belemmert, door het grote ruimtegebruik van rijdende auto's en de 

beperkte wegcapaciteit, de bereikbaarheid, voor zowel de automobilisten zelf als andere 

verkeersdeelnemers (wachttijden bij kruisingen en omrijdroutes). Korte autoritten dragen ook bij aan 

congestie op het hoofdwegennet. Een groot deel van de files staat op wegvakken nabij stedelijke 

gebieden. In die omgeving maken veel automobilisten voor korte ritten gebruik van de autosnelweg en 

nemen daar capaciteit in beslag die bedoeld is voor het lange-afstandsverkeer. 

 Auto's vragen veel ruimte, zowel om te rijden als om stil te staan. De toenemende automobiliteit vraagt 

nog steeds meer ruimte voor wegen en parkeerruimte, vooral ook binnen de bebouwde kom plaats. 

 Bij veel van de ongevallen is een personenauto betrokken. Korte autoritten, meestal plaatsvindend 

binnen de bebouwde kom, betekenen een zekere mate van gevaar waaraan andere verkeersdeelnemers 

zich blootstellen. 

 Het ruimtebeslag en de onveiligheid door het autoverkeer heeft negatieve gevolgen voor de 

'woonkwaliteit', specifiek voor kinderen. Veilig en zelfstandig op straat kunnen spelen is steeds minder 

mogelijk. Negatieve invloeden op de sociale en motorische ontwikkeling van kinderen zijn inmiddels 

aangetoond. 

 http://kpvvdashboard-20.blogspot.nl/ laat zien hoe de verschillende vervoerswijzen scoren op 

milieubelasting, gezondheidseffecten, ruimtebeslag en verkeersveiligheid. 

Maatschappelijke overlast rond het ‘halen en brengen van schoolkinderen met de auto’ 
Uit een inventarisatie onder basisscholen, VVN-afdeling Nijmegen en de Fietsersbond afdeling Nijmegen 

e.o. komt het volgende naar voren24: 

 De maatschappelijke overlast spitst zich toe op verkeersdrukte, verkeerd parkeren, snelheid, 

herkenbaarheid van schoolzones en schaarste aan fietsparkeerplaatsen bij scholen. Aandachtspunten zijn 

het (niet)bezit van een goede fiets en een beperkte fietsvaardigheid van kinderen. 

 Nijmeegse scholen geven aan dat verkeer zeker een punt van zorg is. Al is het maar omdat een paar 

ouders echt parkeerproblemen veroorzaken. (…) Het gaat dan om tweeverdieners met weinig tijd, om 

culturele verschillen of om het verschil tussen fietsende ouders en ouders in de auto. Dat zorgt voor 

meningsverschillen. 

 Er zijn diverse activiteiten en projecten (in en rond scholen) gericht op ontmoedigen van autogebruik of 

verkeersgedrag beschreven, waarvan het rendement onduidelijk is. De overtuiging is er dat er altijd 

ouders blijven die de kinderen met de auto naar school brengen en dat daar ook weinig aan te doen is. 

Het kleine aantal is stabiel en zal niet snel veranderen. Zelfs niet met parkeermaatregelen. 

 Die automobilisten maken het gevaarlijker dan nodig voor kinderen om met de fiets of te voet naar 

school te gaan. Vooral het feit van de vrije gezichtsveld als kinderen op en af het schoolplein komen is 

vrijwel overal een punt van zorg. Ook parkeeroverlast voor omwonenden is een onderwerp dat bijna 

overal speelt. 

                                                           

24 “Verkeersveiligheid Basisonderwijs Nijmegen voorjaar 2016 (concept)” - Fietsloket Nijmegen – mei 2016 

 

http://kpvvdashboard-20.blogspot.nl/
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4. Aanknopingspunten voor gedragsverandering 

Het toepassen van marketinginzichten (i.p.v. zenden en overtuigen) kan bijdragen aan een maatschappelijk 

doel als “een schoon milieu”. Vooral als het niet vanzelf goed gaat, omdat mensen met hun gedrag niet 

vanzelfsprekend bijdragen. De kernboodschap rond gedragsbeïnvloeding is alsvolgt25: 

 pas marketinginzichten toe, vanuit kennis van gedrag en achterliggende factoren; 

 als overheid informatie-zenden en overtuigen is geen effectief middel om ander gedrag op te wekken; 

 kies voor voor passende interventies (zoals nudging, motivatie, beloning, positieve feedback). 

Gedragskennis en marketinginzichten 
Gedrag is willen en kunnen. Willen gaat over motivatie. Daarvan is een klein deel verstandelijk bepaald (10-

15%) en een groot deel onbewust gestuurd (80 tot 90%). Dat betekent dat gewoontegedrag en automatisch 

reageren het meest voorkomen. Waar zitten motivatie, persoonlijke capaciteit en gelegenheid van de 

doelgroep rond het beoogde, gewenste gedrag? 

 
Figuur: gedragskennis uiteengezet 

 
Bron: Slim beleid, gedragskennis in de praktijk (MOOC-cursus 2016) 

 

Kunnen hangt samen met de persoonlijke capaciteit: weten hoe (kennis), vaardigheden en kunde 

(bijvoorbeeld kracht), beschikking over persoonlijke hulpmiddelen (denk aan een toegangspas). En met 

gelegenheid (zijn de faciliteiten op orde?). 

 

Gedragsbepalende factoren 
Kennis over maatschappelijk gedrag wordt wel samengevat aan de hand van gedragsbepalende factoren:26 27 

 bekwaamheden; 

 motieven; 

                                                           

25 Bronnen o.a.: 

-Slim beleid, gedragskennis in de praktijk (MOOC-cursus 2016); 

-Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur – maart 2014 

-Beïnvloeding mobiliteitskeuze, verkenning mogelijkheden gedragsbeïnvloeding, Gemeente Nijmegen - 2013 

 
26 Bron: Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur – maart 2014 

 
27 Slim beleid, gedragskennis in de praktijk (MOOC-cursus 2016); 

http://omooc.nl/moocs/slim-beleid-gedragskennis-in-de-praktijk/
http://omooc.nl/moocs/slim-beleid-gedragskennis-in-de-praktijk/
http://omooc.nl/moocs/slim-beleid-gedragskennis-in-de-praktijk/
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 omstandigheden; 

 de sociale omgeving; 

 het menselijk keuzeproces. 

Bewust onbekwaam of onbewust bekwaam (bekwaamheden)? 
Onder bekwaamheden verstaan we kennis en vaardigheden die mensen nodig hebben om bepaald gedrag te 

vertonen of juist om dat gedrag te veranderen. Weet men bijvoorbeeld welk afval waar in moet? En krijgt 

men de klep van de afvalbak open met het pasje? Kan de doelgroep wel fietsen? 

 

 
 

Aankopingspunten voor instrumenten: 

 het systeem op orde, aansluitend op diverse doelgroepen; 

 instructieborden: hoe het niet moet (injunctieve norm). 

Dader en motief (motieven) 
Daarnaast geven persoonlijke drijfveren of ook wel motieven richting aan gedrag. Motieven voor gedrag zijn 

heel divers: het belang dat mensen hechten aan wat anderen doen, maar ook de inschatting die mensen 

maken over of ze in staat zijn hun gedrag te veranderen. Motieven hebben te maken met het inschatten van 

voordelen en nadelen. Bijvoorbeeld wat levert mijn fietsgedrag me op? Probleembesef speelt ook mee. Heeft 

men vertrouwen, zijn er weerstanden? Weerstanden zijn vooral inertia (onbewust), sceptis en ‘reactance’ 

(door druk of beperken van keuzevrijheid juist een tegengestelde houding aannemen). 
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Aankopingspunten voor instrumenten: 

 Motiveren werkt het best door mensen zich eigenaar, medeverantwoordelijk te laten voelen; 

 Kennis en complience spelen een rol, maar het zich daar op richten heeft niet zoveel effect. De les is dan 

ook niet te veel te zenden. Deelname en motivatie zijn bepalender. 

 het is effectief om op onbewust gedrag in te spelen; 

 de doelgroep zelf betrekken in het proces, een probeeraanbod, een persoonlijk plan of stap voor stap 

coaching; 

 prikkels geven m.b.v. ‘priming’: oproepen van associaties, waarbij een recente ervaring het geheugen 

activeert en zo gedrag onbewust stuurt; 

 een groepscultuur laten ontstaan rond een bepaald thema; 

 handhaven en straffen. 

Wegens omstandigheden 
De omstandigheden waarin mensen zich bevinden sturen ook het gedrag. Bijvoorbeeld de fysieke 

omstandigheden: een rommelige omgeving leidt tot vervuilender gedrag. Economische omstandigheden 

kunnen leiden tot financiële zorgen, en daarmee het keuzeproces beïnvloeden voor de aanschaf van een 

energiezuinige verwarmingsketel. Omstandigheden hebben een relatie met zaken als kosten, wetten, 

faciliteiten of de ruimtelijke inrichting. Een bepaalde leesbaarheid van de omgeving levert reacties op omdat 

er signalen worden afgegeven. 

 

 
 

Aankopingspunten voor instrumenten: 

 inzetten op fysiek en mentaal gemak (bijvoorbeeld opvallende en herkenbare afvalbakken); 

 schoon houdt schoon (priming); 

 het plaatsen van spiegels in de openbare ruimte leidt tot gedragsreflectie. 

Een schaap over de dam (sociale omgeving) 
Met sociale omgeving hangen sociale normen samen, en het vertrouwen dat je eigen gedrag bijdraagt aan 

een groter geheel. Mensen volgen graag het gedrag van anderen. 

 

Aankopingspunten voor instrumenten: 

 inspelen op onderlinge verbondenheid; 

 sociaal bewijs gebruiken (de descriptieve norm): wat de meesten doen; 

 het inzetten van rolmodellen, of van autoriteit; 
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 gebruik maken van ‘commitment en consistentie’, waarbij mensen zich houden aan eerder gedane 

toezeggingen. 

 
 

Gedachtenloze gemakzuchtigen (menselijke keuzeprocessen) 
De manier waarop mensen zich daadwerkelijk gedragen verloopt via onbewuste en bewuste keuzeprocessen 

in het brein. Een voorbeeld van een onbewust keuzeproces is de gewoonte om op basis van het motorgeluid 

van een auto naar de volgende versnelling te schakelen. Gedrag wordt gestuurd vanuit zowel een langzaam 

als een snel deel van ons brein (twee breinsystemen). Het snelle brein leidt tot handelen uit intuitie, 

gemakzucht en routine. Het langzame brein tot bewuste, weloverwogen keuzes. 

 

Aankopingspunten voor instrumenten: 

 De kunst is beide breinsystemen te beinvloeden, maar vooral het routinegedeelte; 

 Inhaken op bepaalde vuistregels betreffende het menselijk keuzeproces: het zekere voor het onzekere; 

het bestaande boven het nieuwe; liever nu dan later, gaan voor het directe voordeel; liever niet teveel 

keuzemogelijkheden; 

 gewoontegedrag kan stapsgewijs doorbroken worden (vb Maastricht Bereikbaar); 

 Het is kansrijk de standaardoptie, de automatische keuze, aan laten sluiten bij gewenst gedrag. 
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5. Voorbeelden van gedragsinterventies 

Op zoek naar passende interventies gericht op gedragsbeïnvloeding 
Zoals gezegd is het advies om maatschappelijke gedragsbeïnvloeding vanuit  marketinginzichten in te 

zetten. Het zenden en overtuigen op basis van informatie is onvoldoende effectief om ander gedrag op te 

wekken. Op basis van literatuuronderzoek latenw e hier voorbeelden zien van interventies, zo veel mogelijk 

aansluitend bij de eerde genoemde gedragsfactoren (het het menselijk keuzeproces, de sociale omgeving, 

omstandigheden, motieven en bekwaamheden). 

 

Nudging en de ‘default option’ 
Nudging kan worden ingezet om ander gedrag (bijvoorbeeld socialer gedrag) en een ander gevoel 

(bijvoorbeeld een besef van veiligheid) op te wekken. Het gaat om het geven van duwtjes, van subtiele hints 

aan mensen om andere keuzes te maken. Bijvoorbeeld richting (op zich al wel) gewild gedrag dat soms is 

vergeten. Vaak aansluitend op het automatische handelen van mensen. Er zijn verschillende soorten nudges. 

Bijvoorbeeld: 

 de standaardoptie, de ‘default’, aan laten sluiten bij gewenst gedrag. Bekend zijn de wat duurdere 

supermarktproductenen op ooghoogte in het schap. Maatschappelijke vormen zijn het standaard 

vergoeden van fietskilometers i.p.v. autokilometers, de expliciete ja/ja-sticker voor folders in de 

brievenbus (i.p.v. nee-sticker) en de trap direct na de ingang van een gebouw (en de lift om de hoek). 

 

 Positieve feedback geven over keuzes. Bijvoorbeeld in een app bespaard geld in beeld brengen. 

 De ruimtelijke inrichting kan zodanig zijn dat mensen ‘automatisch gedrag’ gaan vertonen. Bijvoorbeeld 

rode lopers in een uitgaansgebied (gastvrije, vriendelijke sfeer) of het vergroten van het zelfbewustzijn 

door het plaatsen van spiegels. Beweeglogica laat de openbare ruimte zo inrichten dat deze uitnodigd 

tot bewegen. Door hoogteverschillen, zichtlijnen of een minder prominente plek voor de lift. Fiets- en 

wandelpaden kunnen betere alternatieven voor de auto zijn dan ze nu zijn. Watertappunten in de stad 

kunnen de aankoop van suikerdrankjes voorkomen. 
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Doorbreken van gewoontegedrag 
Door gewoontegedrag worden alternatieven niet (meer) tegen elkaar afgewogen en is de gevoeligheid voor 

objectieve argumenten vaak gering. Men rijdt bijvoorbeeld al jaren met de auto naar het werk. 

 Effectief is richten op discontinuïteiten in het leven van mensen: verhuizing, wisseling van functie, 

reorganisatie, aankoop nieuwe auto of scooter, gezinsuitbreiding, wegwerkzaamheden of bijvoorbeeld 

een nieuwe dienstregeling van het OV. Dit zijn de momenten waarop hernieuwde afwegingen worden 

gemaakt. Dergelijke momenten kunnen ook doelbewust worden gecreëerd, bijvoorbeeld aangepaste 

reiskostenvergoeding, subsidieregelingen, parkeerverbod niet duurzame voertuigen). 

 M.b.v. ‘storytelling’ kunnen bewoners geconfronteerd worden met het feit dat veel autoritten kort en 

onnodig zijn. De campagneboodschap ‘No ridiculous car trips’ in Malmö was dat het eigenlijk 

‘ridiculous’ is om voor korte ritten in de stad de auto te pakken. Men kon meedingen naar de meest 

belachelijke autorit van Malmö. 

 Sommige interventies op korte autoritten zijn bovengemiddeld kansrijk. Het gewoontegedrag is bij de 

groep ‘woon-werkverkeer’ hoog door de vaste herkomst-bestemmingsrelaties en de hoge frequentie van 

de rit. Gedragsverandering kan het beste worden ingezet vanuit de werkgever. Verkeersonveiligheid en 

gemak worden vaak door ouders als argument gebruikt om de auto te nemen om kinderen te brengen 

naar en te halen van school. Gedragsverandering kan het beste via de school worden ingezet. De auto 

wordt als boodschappenwagen gezien, wat het doorbreken van dit gewoontegedrag er niet 

gemakkelijker op maakt. Centrumbezoek heeft de grootste mogelijkheden. 

 

 Een strategie om het gewoontegedrag (van bijvoorbeeld de automobilist) stap voor stap te doorbreken is 

benadering op het juiste moment, verleiden tot het uitproberen van ander gedrag (bijvoorbeeld gratis 

uitproberen van OV of e-bike) en vervolgens een vervolgaanbod dat gericht is op intrinsieke motieven 

van de deelnemer. 

 Brabantse organisaties lieten hun medewerkers twee weken lang E-bikes uitproberen in het woon-

werkverkeer. De gewoonte van mensen wordt doorbroken door het probeeraanbod. Mensen kunnen 

gratis en zonder verdere verplichtingen de fiets proberen en op deze manier enthousiast raken van het 

fietsen met een E-bike in het woon-werkverkeer. 

Inspelen op emotie 
Veel meningen en beslissingen zijn gebaseerd op emotie in plaats van op een rationele afweging. We doen 

liever wat leuk en lekker is, dan wat goed en verstandig is. Daarnaast zijn we vaak niet goed in staat om de 

daadwerkelijke gevolgen van ons gedrag in te schatten. 

 Bij het promoten van duurzaam gedrag kan worden ingespeeld op universele verlangens naar macht, 

rijkdom, liefde, genot, avontuur of hartstocht. Net als in commerciële reclame. 

http://www.beterbenutten.nl/regios/maastricht
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 Ook ‘teasing’, ‘guerrillamarketing’ en ‘streetmarketing’ zijn bruikbaar. Teasing en streetmarketing 

presenteren een beeld dat mensen aan het lachen brengt of hen doet nadenken. Ogenschijnlijk toevallig 

geeft de maatregel op het einde nog de boodschap mee. Bij guerrillamarketing gaat het om onverwachte 

gebeurtenissen met een positieve uitstraling. 

 
 

Toepassen van de ‘Fun Theory’ 
Interessant bij het toepassen van de 4 marketing P’s is de zogenaamde Fun Theory. De psychologie van de 

fun theory richt zich op het op humoristische wijze motiveren en het triggeren van mensen. En op het 

ontstaan van emotionele binding. 

 Plezier en blijdschap rond een product blijken in staat om gewoontegedrag te doorbreken. Kies een 

positieve boodschap, emotionele marketing, fun en beleving. Laat zien wat mensen kunnen kiezen. Een 

opgeheven vinger werkt niet. 

 

 De kunst is om de aandacht te trekken. Misschien is de belangrijkste waarde van de fun theory wel de 

trigger (verbazing/wie komt er nu op zo’n idee– dat is leuk! ). Toepassingen van de fun-theorie in het 

verkeersbeleid zijn het transferium in Renesse (natransport als attractie), de inzet van Amerikaanse 

schoolbussen op een scholierenlijn of mini-parkeerplekken voor kleine poolauto’s. 

Benut sociaal bewijs en ‘kuddegedrag’ 
Mensen zijn heel gevoelig voor sociaal bewijs: de descriptieve norm, wat de meesten doen. Ook zijn veel 

(koop)beslissingen onbewust en intuïtief al genomen zijn voordat de rationalisatie plaatsgevonden heeft. 

Daar kan sociale marketing ook zijn voordeel mee doen. Een heel sterke onbewuste motivator is groeps- of 

ook wel kuddegedrag: 

 Benadruk dus dat miljoenen mensen iedere dag de bus nemen of dat er op een willekeurige dag meer 

treinreizigers naar Amsterdam gaan dan automobilisten. 

http://www.thefuntheory.com/
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw&feature=player_embedded
http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/transferium-renesse?Zoekterm=Renesse&page=1&searchsort=score&pagesize=10&parenturl=/Vakgebieden/Verkeer-en-Vervoer/Bibliotheek
http://www.crow.nl/documents/kpvv-kennisdocumenten/artikel-pimp-my-bus-het-customizen-van-eenheidswor.aspx
http://www.crow.nl/documents/kpvv-kennisdocumenten/artikel-pimp-my-bus-het-customizen-van-eenheidswor.aspx
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 Gebruik sociaal bewijs in instructieborden afval, waarbij aangegeven is dat vrijwel alle wijkbewoners 

hun restafval naar het inzamelpunt brengen. 

 

 

 mensen commiteren met huisbezoek (foot in the door), met stickers laten zien dat ze meedoen. 

Kies de boodschapper 
Belangrijk is de keuze voor een specifieke boodschapper, die het vertrouwen heeft van het publiek heeft of 

soms een rolmodel is. Dat is meestal niet de (gemeentelijke) overheid: 

 Gelijkgestemde mensen zijn de beste promotors. De impact is groter als andere moeders hun kinderen 

op de fiets naar school brengen, dan dat de gemeente een brief stuurt over haal- en brenggedrag; 

 

 
 Voor een scootercampagne in Den Haag was niet de overheid de boodschapper maar scooter-rijdende 

jeugd zelf; 
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 Bekende mensen, rolmodellen voor specifieke groepen. 

 Breng passie in: zorg voor een bevlogen boodschapper; 

 Maak gebruik van gezaghebbende personen (de directeur die per e-bike naar het werk komt) of 

instellingen (ANWB, Milieucentraal, organisaties met een keurmerk).  

 

Veranderen sociale norm door lifestylebenadering 
Het strategisch gebruiken van lifestyle-elementen in marketing kan bijdragen aan het veranderen van de 

sociale norm en daarmee de normatieve overtuiging van burgers. 

 Bijvoorbeeld: als duurzaam vervoer door ‘belangrijke anderen’ stoer, hip en trendy wordt gevonden, 

dan is de gedachte dat uiteindelijk ook de mensen met weerstand dit als norm gaan beschouwen. Eerst 

verandert het gedrag van de voorhoede, daarna volgt de massa. De boodschap is dan bijvoorbeeld niet 

zozeer dat fietsen in de stad snel en efficiënt is, maar vooral ook trendy en hip. 

 

 Voor steeds meer jongeren is het bezit en gebruik van auto’s niet meer belangrijk in hun levensstijl. Zij 

halen hun identiteit en status onder meer uit stijlvolle fietsen. De opkomst van de wereldwijde ‘bike 

culture’ is dan ook een aanknopingspunt, onder het motto ‘activity became activism and then lifestyle’. 

Bijvoorbeeld de Global Fixed-Gear Bike Culture kan fungeren als basis voor het aantrekkelijk maken van 

duurzaam gedrag voor grote(re) groepen28. 

 Cycle Chic (Cyclechic Republic, o.a. www.cyclechic.be) is een weblog waar de fietscultuur wordt 

gevierd. Fietsen in de stad wordt er op een positieve manier in beeld gebracht. De fiets wordt er 

voorgesteld als een statussymbool en als verlengstuk van de identiteit: een insteek die de auto-industrie 

al jaren hanteert - en die nu steeds vaker wordt overgenomen ter promotie van de grootstedelijke 

fietscultuur. De stad Brugge ondersteunt (de lokale vertaling van) dit initiatief “om  van Brugge een fijne 

fietsstad te maken”. Mikael Colville-Andersen is de bedenker van 'Cycle Chic', 

http://www.copenhagencyclechic.com/ 

Slim motiveren 
Instrumenten die helpen bij het motiveren van doelgroepen zijn beloning, feedback en coaching. Maar 

bijvoorbeeld ook handhaven en straffen. Het gaat om aanzetten, enthousiasmeren, inspireren, stimuleren: 

 Beloning, feedback en coaching werken in op de intrinsieke motivatie door bijvoorbeeld eigen doelen te 

laten formuleren en daar (positieve) feedback op te geven. Bijvoorbeeld in een smartphone-app. Door 

visuele bekrachtiging of het toevoegen van een spelelement. Of door groepsvorming via social media. 

                                                           

28 “Moving beyond lycra: the latest trends in street style and the return to style on wheels.” http://www.amazon.com/Cycle-Chic-

Mikael-Colville-Andersen/dp/0500516103 
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 Beloning werkt op de extrinsieke motivatie (bijvoorbeeld km-vergoeding aan nieuwe fietsers). 

 Financiële prikkels kunnen zich ook richten op houtstook-gedrag. Het vochtgehalte in hout is bepalend 

voor een optimale brandduur. Door vochtmeters aan te bieden (bijvoorbeeld met korting), wordt het 

gebruik van goed hout gestimuleerd. Of: het aanbieden van schoorsteenvegen door een erkende vakman 

met korting. Deze optie wordt vooral interessant in gebieden waar veel gestookt wordt. Bij interesse 

wordt in beide gevallen een informatiepakket over goed stookgedrag overhandigd. 

 

 Prikkels geven m.b.v. ‘priming’: het oproepen van associaties, waarbij een recente ervaring het geheugen 

activeert en zo gedrag onbewust stuurt. Bijvoorbeeld door fietsers met een smiley te benaderen, 

waardoor ze aanwijzingen sneller opvolgen. 

 Interventies kunnen een beroep doen op wederkerigheid, het moeite doen voor de persoon heeft vaak 

effect. Bijvoorbeeld een persoonlijke boodschap, geplakt op een formele brief: ‘Mevrouw Janssen, denk 

op tijd aan uw aangifte!’. 

 Handhaving kan op basis van bestaande of aanvullende wet en regelgeving. In de bijlage zijn 

bijvoorbeeld aanknopingspunten voor optreden rond het stoken van hout vermeld. 

Optimaliseer het systeem 
Voorkomen moet worden dat het milieuvriendelijke gedrag onaangenaam of moeilijk uitvoerbaar is. Het 

beoogde gedrag mag echter wel enige moeite kosten, omdat daardoor mensen het gedrag eerder aan zichzelf 

zullen toeschrijven dan aan hun omgeving. Dit geeft hen het gevoel dat wat ze doen er toe doet. Maar de 

basis is het optimaliseren van ‘het systeem’: 

 Het Nieuwe Rijden (energiebewust autorijden) is nu standaard in rijlessen. 
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 Om mensen tot afvalscheiding te bewegen, is het effectief om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van 

recyclingdepots zo groot mogelijk te maken en ze te plaatsen in een aantrekkelijke en sociaal veilige 

omgeving. Ook helpt het om mensen te informeren waar de depots zijn. 

 Milieuvriendelijk gedrag kan ook aantrekkelijker worden gemaakt door de manier waarop keuzes 

aangeboden worden. Door het plaatsen van afvalbakken met aparte vakken voor plastic, papier en 

restafval in straten of op perrons, wordt het scheiden van afval gemakkelijker en bovendien 

vanzelfsprekender. 

  
 

Voorlichting als klassieker 
Algemene voorlichting behoort tot het standaardarsenaal van de overheid. Zoals eerder aangegeven is dit 

beperkt effectief als het gaat om gedragsveranderingen. 

 Bijvoorbeeld een campagne over het stoken op juiste wijze in houtkachels, sfeerhaarden en vuurkorven29. 

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een ‘top 10 stooktips’ en ‘Toolkit Houtstook’, beschikbaar 

gesteld door het ministerie I&M. 

 Met een speciale stook-app de houtstokers bewuster maken van de hinder die het verbranden van hout, 

zeker bij bepaalde weertypen, kan veroorzaken. Zo’n app toont de gevolgen van houtstook bij actuele 

weersomstandigheden. 

 

 

 

 

                                                           

29 https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-om-huis/overlast-van-hout-stoken/ 

 

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-om-huis/overlast-van-hout-stoken/
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6. Handvatten voor burgerparticipatie 

Leefstijlen als invalshoek 

Zijn bepaalde groepen burgers actiever betrokken dan anderen? Wat triggert mensen om te participeren bij 

maatschappelijke projecten? Met behulp van leefstijlen zijn we in staat maatschappelijke verschillen te 

structureren en te begrijpen. Verschillen in waardenpatronen, sociaal-culturele uitingen en psychologische 

achtergronden zijn daarbij belangrijk. En wezenlijker dan inkomen of opleiding. In Nijmegen hebben we 

inzicht in leefstijlen in relatie tot duurzaamheid. Deze vijf “duurzaamheidsstijlen” maken het mogelijk uit te 

gaan van achterliggende waarden, behoeften en motieven van groepen burgers. Hoe is de maatschappelijke 

betrokkenheid en houding ten aanzien van de overheid? Welke communicatiestijl vertonen verschillende 

groepen? De ‘groene motivatie’ van verschillende duurzaamheidsstijlen verschilt, er zijn 5 deelgroepen: 

 Plichtsgetrouwen (13% in Nijmegen); 

 Structuurzoekers (21%); 

 Statusbewusten (15%); 

 Verantwoordelijken (31%); 

 Ontplooiers (20%). 

Verantwoordelijken, structuurzoekers en ontplooiers zijn in Nijmegen de grootste segmenten. 

 

Plichtsgetrouwen 
Plichtsgetrouwen zijn erg maatschappelijk betrokken, vooral in hun directe leefomgeving. Solidariteit met de 

zwakkeren in de samenleving is voor hun belangrijk en dit passen ze toe in hun dagelijks leven. Ze hebben 

traditionele familiewaarden waarbij het geloof een belangrijke rol speelt. De overheid respecteren ze sterk 

als autoriteit. Ze leiden een rustig leven met een sterk plichtsbesef. Ze zijn conservatief en hebben het lastig 

met de toenemende complexiteit van de maatschappij. Ze zijn tegen de toenemende individualisering. 

Plichtsgetrouwen zijn meestal voor of net tijdens de oorlog geboren. Ook veel plichtsgetrouwen vind je bij 

laagopgeleiden en mensen met een gemiddeld inkomen. Het aantal plichtsgetrouwen, de traditionele 

burgerij, neemt af van 13% in 2013 naar 7% in 2025. 

 

Voor plichtsgetrouwen bestaat duurzaamheid uit het voor de omgeving zorgen. Daarom zijn ze sterk actief 

met vrijwilligerswerk in de buurt. Plichtsgetrouwen maken zich zorgen over milieuvervuiling, het niet 

zuinig zijn met grondstoffen en het welzijn van hun (klein)kinderen. Milieubewustzijn uit zich in deze groep 

vooral in het sober zijn in het aanschaffen van producten en in het zuinig zijn met bijvoorbeeld energie 

verbruiken. Deze mensen laten de auto liever staan. De houdbaarheid en milieuvriendelijkheid van een 

product zijn belangrijke criteria om tot aanschaf te gaan van dit product. Plichtsgetrouwen scheiden over het 

algemeen hun afval. 

 

Structuurzoekers 
Structuurzoekers voelen zich ondergewaardeerd in de maatschappij en willen graag maatschappelijke 

erkenning. Ze voelen zich buitengesloten en hebben geen vertrouwen in de overheid. De eigen familie- en 

vriendenkring staan voorop. Ze zijn materialistisch en willen graag genieten van het leven. Ze hebben een 

lage of middelbare opleiding met sterk uiteenlopende leeftijden. Hun inkomen is over het algemeen laag. 

32% van de Nederlandse bevolking behoort tot de structuurzoekers wat hen de grootste groep maakt. Tot 

deze groep worden de moderne burgerij en gemaksgeoriënteerden gerekend. 
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Figuur: meest voorkomende duurzaamheidsstijl in Nijmegen. Cijfers: Motivaction 2013 

 
Structuurzoekers maken zich niet zo druk over duurzaamheid en klimaatverandering. Duurzaamheid is een 

term waar ze niet veel mee kunnen. Structuurzoekers zijn vooral gericht op de korte termijn en geloven niet 

dat zij met hun gedrag een verbetering van het milieu tot stand kunnen brengen. Duurzame en 

milieuvriendelijke producten kopen deze mensen dus niet veel en ze willen elke dag hun stukje vlees 

hebben. Duurzame energie is vooral interessant als deze goedkoper is dan conventionele energie. Ze willen 

ook niet teveel moeite doen om over te stappen om naar groene stroom. 

 

Statusbewusten 
Statusbewusten zijn individualisten waarbij het eigen belang centraal staat. Ze willen carrière maken door 

hard te werken waarbij ze status en erkenning krijgen. Dit krijgen ze ook door hun consumptiegedrag. Ze 

zijn geïnteresseerd in de nieuwste technologie en de merken die in de mode zijn. Hun vele en harde werken 

zorgen ervoor dat ze niet veel tijd hebben voor andere dingen. Ze zijn impulsief en houden van avontuur. 

Statusbewusten zijn vooral mannen en jongeren die sterk varieren in opleiding en inkomen. De groep van 

statusbewusten, de opwaarts mobielen, groeit de komende jaren van 15% in 2013 naar 19% in 2025. 
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Statusbewusten weten wel van duurzaamheid af maar vinden vooral dat de overheid en ngo’s 

verantwoordelijk zijn om er iets aan te doen. Dit is in hun ogen ook het effectiefste. Statusbewusten zijn 

materialistisch waarbij de nieuwe gadgets en het uiterlijk centraal staan. Ze laten zich bij het aanschaffen van 

producten niet leiden door duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Ze kopen impulsief producten en veel 

producten worden later snel weggegooid. Statusbewusten willen geen concessie doen aan hun comfort dus 

ze willen vooral ongehinderd kunnen blijven autorijden, vliegen en vlees eten. Afval scheiden vinden 

statusbewusten ook niet belangrijk. 

 

Verantwoordelijken 
Verantwoordelijken zijn sterk maatschappelijk betrokken. Dit uiten zij in hun interesse voor politiek en hun 

kritische houding ten opzichte van de overheid. Verantwoordelijken vinden tolerantie ten opzichte van 

anderen belangrijk en zijn kosmopolitisch ingesteld. Ze zijn vaak hoogopgeleid met een bovengemiddeld 

inkomen. Ongeveer 30% van de Nederlanders behoort tot de verantwoordelijken. Hiertoe worden leefstijlen 

als postmaterialisten, kosmopolieten en nieuwe conservatieven gerekend. 

 

Duurzaamheid is belangrijk voor verantwoordelijken op uiteenlopende terreinen. Zo zijn 

verantwoordelijken milieubewust en maken ze zich zorgen over klimaatverandering. Ze vinden dat de mens 

door zijn eigen keuzes kan helpen het milieu te verbeteren. Verantwoordelijken hebben ook veel aandacht 

voor armoede en mensenrechten in ontwikkelingslanden en doen vaak vrijwilligerswerk hiervoor. 

Verantwoordelijken kopen graag milieuvriendelijke producten en doen aan afvalscheiding. Ze vinden dat de 

overheid nog meer moet doen aan duurzaamheid. Verantwoordelijken zijn bereid om energie te besparen en 

om meer te betalen voor duurzame energie. Ook zijn ze bereid minder vlees te eten en biologische producten 

te kopen. 

 

Ontplooiers 
Ontplooiers zijn niet zo maatschappelijk betrokken en koesteren hun vrijheid. Ze zijn net als de 

statusbewusten avontuurlijk en impulsief. Ontplooiers willen zich vooral ontplooien en onderscheiden. Ze 

zijn niet zo materialistisch en zijn niet zo bezig met hun werk. Ze zijn kritisch tegenover de overheid en de 

maatschappij. Ontplooiers willen niet belemmerd en betutteld worden door regels. Ontplooiers zijn vooral 

jonge mannen. Naar verwachting groeit het percentage ontplooiers, ook we postmoderne hedonisten, in 

Nederland van 10% in 2013 naar 15% in 2025. 

 

Duurzaamheid is niet zo interessant voor ontplooiers want ze voelen zich hier niet verantwoordelijk voor. 

Ontplooiers willen vooral vrij zijn en genieten. Toch zijn ze vrij duurzaam in hun levensstijl omdat ze niet 

gericht zijn op materiele zaken. Zo hebben ze vaak geen auto en kopen ze af en toe duurzame producten. 

Ook eten ze minder vlees dan mensen uit andere groepen. Dit kost hun allemaal geen moeite want ze doen 

dit zonder dwang. 
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Figuur: verdeling duurzaamheidsstijlen binnen Nijmegen. Cijfers: Motivaction 2013. 

 

 
 

 

Kennis van de waardenpatronen, sociaal-culturele uitingen en psychologische achtergronden van de diverse 

leefstijlen is een belangrijk aangrijpingspunt voor het begrijpen van actief burgerschap en burgerparticipatie. 

Een concrete toepassing in relatie tot duurzaamheid is overheidscommunicatie of projectcommunicatie: 

 Welke communicatiestijl is het meest passend? 

 Wat is een aansprekende communicatiestrategie? 

 Welke ‘tone of voice’ sluit het best aan? 

 Welke media worden vooral benut door de verschillende groepen? 

De duurzaamheidsstijlen statusbewusten en ontplooiers laten dermate overeenkomsten zien dat zij een 

gelijksoortig communicatieadvies krijgen. 

 

Plichtsgetrouwen Structuurzoekers Statusbewusten Verantwoordelijken Ontplooiers

1 Benedenstad 8% 9% 2% 49% 32%

2 Stadscentrum 1% 2% 14% 33% 51%

3 Bottendaal 2% 9% 6% 29% 55%

4 Galgenveld 6% 3% 20% 49% 22%

5 Altrade 2% 6% 4% 47% 41%

6 Hunnerberg 6% 2% 3% 71% 17%

7 Hengstdal 14% 22% 3% 43% 17%

8 Kwakkenberg 4% 2% 40% 40% 14%

9 Groenewoud 1% 2% 54% 36% 8%

10 Ooyse Schependom 1% 9% 3% 58% 29%

11 Nije Veld 8% 27% 20% 18% 28%

12 Hazenkamp 3% 8% 2% 69% 18%

13 Goffert 14% 17% 14% 33% 22%

14 St. Anna 22% 9% 3% 43% 23%

15 Hatertse Hei 10% 21% 3% 37% 29%

16 Grootstal 33% 27% 13% 17% 10%

17 Hatert 25% 23% 17% 24% 10%

18 Heijendaal 0% 1% 58% 35% 6%

19 Brakkenstein 30% 15% 3% 42% 10%

20 Biezen 11% 31% 20% 15% 24%

21 Wolfskuil 9% 31% 6% 19% 35%

22 Hees 21% 10% 3% 54% 11%

23 Heseveld 8% 28% 9% 24% 31%

24 Neerbosch-Oost 18% 26% 19% 22% 16%

25 Haven- en Industrieterrein 2% 5% 9% 68% 16%

26 Tolhuis 18% 40% 3% 26% 13%

27 Zwanenveld 28% 38% 6% 16% 11%

28 Meijhorst 29% 36% 11% 17% 8%

29 Lankforst 22% 41% 7% 24% 6%

30 Aldenhof 22% 43% 6% 18% 11%

31 Malvert 36% 29% 12% 13% 9%

32 Weezenhof 32% 21% 3% 39% 4%

33 Vogelzang X X X X X

34 Staddijk 0% 0% 87% 13% 0%

35 t Acker 8% 52% 13% 15% 11%

36 De Kamp 8% 39% 13% 26% 14%

37 t Broek 11% 48% 8% 26% 7%

38 Kerkenbos 27% 0% 42% 31% 0%

39 Westkanaaldijk 0% 7% 87% 7% 0%

40 Neerbosch-West 0% 0% 2% 39% 59%

41 Bijsterhuizen 0% 0% 25% 75% 0%

42 Oosterhout 0% 1% 49% 42% 9%

43 Ressen 0% 0% 3% 86% 11%

44 Lent 9% 20% 43% 20% 8%



Beleidsinformatie luchtkwaliteit - 41 

Figuur: communicatieadvies vanuit duurzaamheidsstijlen. Bron: Motivaction 2009. 

 
 Plichtsgetrouwen Structuurzoekers Verantwoordelijken Statusbewusten & 

Ontplooiers 

Communicatiestijl Onwetend 

Afwachtend 

Moeilijk 

communicerend 

Gedesoriënteerd door 

‘information 

overload’ 

Passief 

Gericht op vermaak 

Ongeïnteresseerd 

Eruptief 

Interactief 

Participerend 

Zingeving 

Reflectief 

 

Selectief 

geïnformeerd 

Levendigheid 

Reactief 

 

Aansprekende 

communicatiestrategie 

Dichtbij brengen 

Vertalen naar 

persoonlijke context 

Confronteren 

Amuseren 

Verleiden 

Informeren en toelichten Kernachtig 

informeren 

Tone of voice Concreet 

Persoonlijk 

Openhartig 

Moreel 

 

Onvermijdelijk 

Noodzaak 

Gemak 

Fun en humor 

Uitnodigend 

Open 

kritisch 

Uitnodigend 

Overtuigend 

dynamisch 

Media Lokale media 

Publieke RTV-zenders 

Lezen veel (boeken, 

krant tijdschriften 

geheel) 

Huis-aan-huisbladen 

Regionale dagbladen 

Persoonlijk contact 

Commerciële RTV-

zenders 

Lezen weinig (geen 

boeken of krant) 

Lezen wel glossy’s 

Internet (vermaak) 

Weinig RTV, wel 

publieke zenders 

Lezen veel (boeken, krant 

tijdschriften samen) 

Dagbladen 

Opiniebladen 

Internet, email 

 

 

Weinig RTV, wel 

commerciële 

zenders 

Gratis krantjes 

Carrièrebladen 

Internet, email, sms 

Mobiele telefoon 
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Bijlage 

 

A. Bezit snorfietsen, bromfietsen, brommobielen, 2007 t/m 2016 

 
Bron: CBS 

 

Bezit per 1.000 inwoners (2016) 

 
Bron: CBS 

 

 

B. Opmerkingen over brommers, snorfietsen of scooters als stadsproblemen of buurtproblemen 

Belangrijkste stadsproblemen (in 2015 spontaan genoemd in de Nijmeegse Burgerpeiling) zijn criminaliteit  

(door ruim 6% aangegeven), knelpunten m.b.t. verkeerveiligheid (ca. 5%), betaald parkeren te duur (ruim 

4%), rommel/zwerfvuil (4%) en verbetering van het winkelaanbod (ruim 3%). Binnen dit geheel gaan 10 

opmerkingen (van de in totaal 2.886 genoemde stadsproblemen) specifiek over brommers, snorfietsen of 

scooters: 

“Verkeer met name fiets en scooter” 

“Geen stadswachten op snel brommers!” 

“Vervuilende brommers” 

“There is some people out in the streets with heavily modified, illegal vehicles. Also, some illegally fast (and hence 

dangerous) scooters in bike lanes.” 

“Meer wegcontroles gericht op te hard rijdende bromfietsers etc.” 

“Veiligheid op straat ( goede wegen/trottoir's, goede scheiden wandelaars/wandelaars + rollators, fietsers, brommers; 

goed werkende camera's en verlichting)” 

“Brommotors op snelheid controleren” 

“Broms van fietspad” 

“Minder brommers” 

“Geluids- en stankoverlast door verkeer, met name de scooters van domino's die elke dag en avond (laat ook) langs mijn 

slaapkamer en woonkamer rijden en er naast blijven staan ronken.” 

Snorfiets Nederland Snorfiets Nijmegen Bromfiets Nederland Bromfiets Nijmegen Brommobiel Nederland Brommobiel Nijmegen

2007 304816 3543 385930 2700 15740 104

2008 339941 4078 423189 2886 17513 119

2009 386025 4693 464870 3088 19008 120

2010 435247 5403 496145 3337 20112 132

2011 487380 6026 515517 3402 20737 141

2012 526771 6447 509333 3347 20996 149

2013 560427 6764 499050 3362 21037 149

2014 588801 7162 487700 3257 20679 141

2015 617800 7319 481749 3159 20328 147

2016 647968 7488 477878 3106 19757 122

Snorfiets Nederland/1.000 inw Snorfiets Nijmegen/1.000 inw Bromfiets Nederland/1.000 inw Bromfiets Nijmegen/1.000 inw

2007 19 22 24 17

2008 21 25 26 18

2009 23 29 28 19

2010 26 33 30 20

2011 29 37 31 21

2012 31 39 30 20

2013 33 41 30 20

2014 35 43 29 19

2015 37 43 29 19

2016 38 44 28 18

http://swm.nijmegen.nl/p8313/stadsproblemen
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Belangrijkste buurtproblemen met (gemeente)prioriteit zijn rommel/zwerfvuil (door bijna 8% genoemd), 

criminaliteit (ca. 7%), knelpunten verkeersveiligheid (ruim 6%), parkeerproblemen (ca. 6%) en te verbeteren 

groenonderhoud (ruim 5%). Daarbinnen bereffen 17 opmerkingen (van de in totaal  genoemde 2.864 

buurtproblemen) specifiek problemen rond brommers, snorfietsen of scooters: 

“Veel scooter jongeren rijden veel te hard” 

“Brommer overlast” 

“Racen met brommers door de buurt.” 

“De brommers en motors. Je zou er haast een hartstilstand van krijgen. Zo hard gaan ze. En ook 's nachts. Zo veel 

lawaai” 

“Trotoir gebruiken als brom/fietspad” 

“2takt bromfietsen” 

“Geluid brommers” 

“Brommers” 

“Scooters” 

“Scooters rijden met hoge snelheid door de straat” 

“Park van scooters” 

“Scooter op fietspad” 

“Scooters in het park. 

“Betere controle op te senl rijden auto's + scooters+ bewoners” 

“Geluid motoren/sportuitlaten/scooters” 

“Overlast van Brommer racen van jongeren” 

“Het rijden van brom/fietsen op de voetpaden woonerven”. 

 
 

C. Mogelijkheden handhaving houtstook op basis van bestaande of aanvullende wet en regelgeving 

 op basis van artikel 7.22. van de Bouwbesluit 2012: verbod om hinder te veroorzaken voor de omgeving. 

Dit als naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk is om op te treden tegen gevaarzetting, 

dreigende aantasting van de volksgezondheid of overmatige hinder, als de andere bepalingen uit het 

Bouwbesluit 2012 geen soelaas bieden. Hinder is een subjectief begrip en is daardoor moeilijk ‘hard’ te 

maken. Iemand die om handhaving verzoekt zal worden gevraagd naar een onderbouwing dat sprake is 

van hinder (bijvoorbeeld aan te tonen d.m.v. een onderzoek). 

 Handhaving op basis van Algemene Plaatselijke Verordening 2012 (APV): verbod op het verbranden 

van afvalstoffen en het stoken van vuur in de open lucht, voor zover het geen gevaar, overlast of hinder 

voor de omgeving oplevert. 

 In de APV kan een verbod om te stoken bij windstil en/of mistig weer worden opgenomen. De 

gemeenten dienen dan de APV aan te passen. Hiermee kan bij ongunstige weersomstandigheden 

worden opgetreden tegen structurele stokers. Tevens biedt dit de mogelijkheid om juist die stokers aan 

te pakken, die stelselmatig de regels van goed stookgedrag negeren. Handhaving is mogelijk, mits de 

ongunstige weersomstandigheden gedetailleerd zijn beschreven. 

 Handhaving op basis van artikel 7.9 van het Bouwbesluit 2012: eisen aan het rookafvoerkanaal. 

 

http://swm.nijmegen.nl/p8314/buurtproblemen

