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VERKEERS- EN 

MOBILITEITSPROBLEMEN 

 

Dilemma’s  

en hoe hiermee om te gaan 
Joris Willems 

Graduaatsopleiding Verkeerskunde 

Diepenbeek 

Dilemma 1: 

Individueel versus algemeen belang 

Mobiliteit = sociaal dilemma: 

 “Tragedy of the commons” 

 “Terreur van de kleine beslissingen” 

 

 b.v. fietsgebruiker t.o.v. dikke SUV 
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Dilemma 2: 

Korte versus lange termijn 

• acute problemen: korte termijn 

maatregelen 

 

• structurele problemen: lange termijn 

maatregelen 

 

Vaak worden beide door elkaar gehaald 

Gezondheidszorg als metafoor 
Oorzaken problemen met 

spijsvertering 

Probleem Oplossing 

(pro-actief) 

Oplossing 

(curatief) 

Incidentele problemen, 

besmetting, … 

Maagpijn, 

diarree, … 

Voedsel-

controle, 

bereiding, 

… 

Antibiotica, 

maagzout,  

Te veel in één keer, plotse 

overdaad, ongelukkige 

combinaties 

Maagpijn, 

diarree, … 

Evenwichtig 

recept 

Maagzout, 

laxeer-

middel 

Te veel van hetzelfde, te 

vet, te veel suiker 

Suikerziekte, 

leverziekte, 

maagzweer 

Evenwichtige 

levensstijl 

Insuline, … 

Structureel te veel Overgewicht Minder eten Maag-

verkleining, 

operatie, … 
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Een “school”voorbeeld 

Problemen 

 drukte, chaos 

 weinig (over)zicht 

 (subjectieve) onveiligheid 

 veel (potentiële) conflicten 

 in de praktijk: meer problemen op enige 

afstand van de school 
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Op zoek naar diepere oorzaken 

1. geen zebra’s, fout parkeren, snel rijdende 
auto’s, …: rijgedrag (en infrastructuur) 

2. Te veel auto’s bij de schoolpoort: 
routekeuze (+ tijdsaspect) 

3. Te veel ouders komen met de auto: 
vervoerswijzekeuze (modal split) 

4. Ouders wonen te veraf, dus kunnen niet te 
voet of per fiets: maatschappelijke 
organisatie 

Metafoor gezondheidszorg en 

eetcultuur 

 bereiding voedsel/verkeersgedrag 

 regelmatiger eten/verplaatsen 

 gevarieerder eten/verplaatsen 

 minder eten/verplaatsen (maar toch 

gezond blijven / kunnen deelnemen aan 

activiteiten) 
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Dilemma 3: 

Belangenconflicten 

 

Vb: Belangen gezondheidszorg 
Oorzaak: 

“slecht slapen” 

Oplossing 

“slecht 

slapen” 

Termijn en gedrags-

verandering 

Belangen 

Tijdelijk fenomeen, 

plotse 

gebeurtenis, 

ruzie, sterfgeval 

Slaappil nemen Zeer kort, instant effect 

geen gedragsverandering 

Slechte 

slaaphouding ‘ 

Ander bed kopen Korte termijn, snel effect 

weinig gedragsverandering 

‘s avonds te weinig 

ontspanning 

 

Na 18.00 u. 

ontspannen 

Geen koffie meer 

Boek lezen, fitness 

Middellange termijn, dito 

effect 

Aanzienlijke 

gedragsverandering 

Chronische stress, 

angst, 

relatieproblemen

, … 

 

Ander werk zoeken 

Relatieproblemen 

oplossen 

Lange termijn, dito effect 

Zeer grote 

gedragsverandering 

Arbeidsmarkt 

relatietherapeut 

Media 

voedingsind. 

recreatiesector 

Meubelfabrikant 

Farma-industrie 
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Belangen mobiliteit 
Oorzaak 

Mobiliteits-

probleem 

Oplossing 

Mobiliteits-

probleem 

Termijn en 

gedragsverandering 

Belangen/ 

stakeholders 

Slecht 

Verkeersgedrag 

conflicten regelen Zeer kort, instant effect 

geen gedragsverandering 

Te veel op 

dezelfde plaats 

en tijd 

conflicten 

voorkomen en 

scheiden / 

spreiden 

Korte termijn, snel effect 

weinig 

gedragsverandering 

Te veel 

autogebruik 

 

duurzame modi 

promoten 

Middellange termijn, dito 

effect 

Aanzienlijke 

gedragsverandering 

Maatschappelijke 

organisatie 

 

verplaatsingen 

overbodig/korter 

maken 

 

Lange termijn, dito effect 

Zeer grote 

gedragsverandering 

Vastgoedsector, 

overheid, natuur en 

milieusector 

(Openbaar) 

vervoerbedrijven, 

autoconstructeurs, 

fietsenmakers 

Overheid, lokale 

bewoners 

Wegenbouwers, 

betonproducenten, 

autoconstructeurs, 

regeltechnici, 

ingenieursbureaus 

Voorbeelden: 

• bedrijfswagens 

• “Vlaanderen Transitland” 

 

(cfr. fastfood ketens) 

 

Ook weerslag op dorpsniveau: 

• grootschalige winkelvestigingen – leegloop dorpen 

• overal is wel iets te doen 

• sociale relaties verruimen 

• dus: meer en verdere verplaatsingen, … en ‘t moet snel 
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En wat met ons … de burger? 

• “Slachtoffer” van andere beslissingen 

• Verbeter de wereld, begin … 

 

• Eet niet te veel: Zoek activiteiten in de nabijheid 

• Eet gevarieerd: Kies bewust het juiste 
vervoermiddel 

• Eet regelmatig: Kies bewust het juiste tijdstip en 
de route 

• Kies producten van goede kwaliteit: Pas je 
verkeersgedrag aan. 

En de overheid … 

• Zorgen voor activiteiten in de nabijheid 

(buurtwinkels, lokale activiteiten) 

• zorgen voor goede alternatieven en 

ontraden van de ongwenste (honing + 

azijn) 

• afsluiten sluikroutes (niet altijd prettig) 

• stimulering veilig weggedrag, desnoods 

met controle en handhaving 


