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de analyse blijkt onder meer dat verandering van baan doorgaans tot een
stijging in de gemiddelde pendelafstand leidt, terwijl verhuízingen in het a
meen geen kortere woon-werkafstanden tot gevolg hebben.
Hoofden van huishoudens hebben gemiddeld een relatief lange pendela
maar die neemt naar verhouding slechts weinig toe. Voor de meeste
onderscheiden categorieën wordt een forse toename van de gemiddelde
afstand gesignaleerd. Partnen hebben over het algemeen een veel kortere pendelafstand. Die blijkt vooral samen te hangen met het aantal uren dat wordt
gewerkt en de aanwezigheid van schoolgaande kinderen in het huishouden.

Inleiding
In de afgelopen d&a
zijn de pendelafstanden in Nederland sterk toegenomenl.
Dat werd mogelijk gemaakt door een toename in de gemiddelde verplaatsingssnelheid die vooral samenhing met de groei van het autobezit en -gebruik en de aanleg
van een uitgebreid net van autowegen. Door deze toename in snelheid werd de omvang
van het gebied waarbinnen bereikbare banen te vinden zijn, steeds groter. De toenemende actieradius van werkenden zal ongetwijfeld hebben bijgedragen tot het beter
functioneren van ruimtelijke arbeidsmarkten, maar de andere kant van de medaille
wordt gevormd door congestie en milieuproblemen.
Voor het beleid is het een uitdaging de pendelafstanden te verminderen. Financiële instrumenten zoals rekeningrijden en de afschaííing van het reiskostenforfait kunnen
hierbij een rol spelen, maar het is belangrijk daarnaast op te merken dat pendelafstanden ook worden beïnvloed door stnictureleontwikkelingen waar de overheid weinig greep op heeft. Het betreft onder meer de economie (sectoraleontwikkelingen, toenemende participatie van wouwen op de arbeidsmarkt), demografie (samenstelling
huishoudens) en techuologie (telematica). Een aantal daarvan lijkt te leiden tot langere endel lafs tanden (zie Louw. 1991). In dit artikel zuilen we A d a c h t besteden &in
he~verbjmdtpsm huishoudkskekerken en pendelafstanden. Om pendelafstanden
teil~erkleinerikunnen
personen de locatie van hun werk of woning veranderen, of beide.
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huishoudens met tweeverdieners, een structurele demografischeontwikkeling, zal leiden tot nog grotere gemiddelde pendelafstanden in de toekomst. In het navolgende
zal onder andere op het realiteitsgehalte van deze verwachting worden ingegaan.
Het artikel is als volgt opgebouwd. In het eerste deel besteden we aandacht aan &
bestaande literatuur over het verband tussen huishoudenskenmerken en woon- en werklocatiekeuze. Daarna gaan we in op de gebruikte data. Het derde deelis gewijd aan de
ontwikkeling van de pendelafstanden van diverse categorieën huishoudens. Daarna
behandelen we de vraag in hoeverre veranderingenvan woning of baan ook leiden tot
een verkorting van pendelafstanden. Het vijfde deel gaat in op de resultaten van een
verklarende analyse van pendelafstanden. Tenslotte spreken we enkele verwachtingen
uit met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de pendelafstanden.

Pendelafstanden en kenmerken van huishoudens
Bij de keuze van de locatie van wonen en werken dienen huishoudens een aantal afwegingen te maken. Het betreft daarbij onder meer de aantrekkelijkheid van de woning
en de woonomgeving, de aantrekkelijkheid van de baan, de financiëleaspecten (huur,
koopsom, loonvoet) alsmede de mogelijkheden om de verschillende activiteiten bhnen het gegeven tijdsbudget te realiseren. Het tijdsbudget dat men ter beschikking
heeft voor werken en de daaraan gekoppelde mobiliteit kan aanzienlijk vari'eren. Met
name het type huishouden alsmede de taakverdeling die daarin wordt gehanteerd speeenkapitaal-intensieve (tijdsbe
voerwijzen, korte "e'plaat~in~safstande~en
wijze van huishoudelijke activiteiten. Het zal ook een stimulans zijn tot he
van tijd van anderen om zo bepaalde huishoudelijke activiteiten uit te best*.
In het licht van het bovenstaande verwachten we een duidelijk verband tuss
beschikbare tijdsbudgetten, die samenhangen met de positie in het huishouden en
pendelafstanden. Een grotere woon-werkafstand impliceert immers een
tijd. Het beschikbare onderzoek naar pendelafstanden2 bevestigt deze
ten dele. Uit dat onderoek biijkt dat vrouwen gemiddeld amziekjk kortere
afstanden realiseren dan mannen. Door Kmythoff [1989,1991]wordt ter verklaring::

het huishouden. Zelfs als beide partners even lang buitenshuis werken, b
praktijk dat de vrouw binnenshuis meer taken heeft. Haar tijdsbudget is

schil in de positie die een
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kende partner onder meer samenhangt met verschillen in opleidingsniwu. Er is dan
ook behoefte aan een multivariate analyse om te zien wat de werlrelijke ktdcenis b
van huishoudensvanabelen bij de verklaring van pendelafstanden. Voor we daartoe
overgaan, zullen we echter eerst ingaan op het gebruikte datamateriaal.
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Voor het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd is gebruik gemaakt van een
deel van de WBO-gegevens uit 1985. Het betreft een groep van ongeveer 4000 respondenten die ruim twee jaar later (begin 1988) opnieuw zijn geïnterviewd. Het doel van
het tweede interview was om ontwikkelingen in het gebruik van de individuele huursubsidie te onderzoeken (zie Boelhouwer, 1989).
De deelsteekproef bevat daarom relatief veel personen met lagere inkomens en is dan
ook niet representatief voor de Nederlandse bevoiking.
Het voordeel van het gebruik van deze data is dat ontwikkelingen in de tijd kunnen
worden geanalyseerd. Van de oorspronkelijke steekproef van 4011 personen vulden
er in 1988 3242 een bruikbare vragenlijst in. De volgende categorieën huishoudens
zijn onderscheiden:
1. Eenpersoonshuishoudens
2. Huishoudens met naast het hoofd in elk geval zijdhaar partner;
één van deze twee was ?geïnterviewde persoon.
3. Huishoudens met meer dan één persoon maar zonder partner van het hoofd; het
hoofd is de ge'ïnte~ewde.
4. Een restgroep van huishoudens waarbij de geïnte~ewdenoch het hoofd is, noch
zijn of haar partner.
Bij huishoudens van categorie 2 bestaat de mogelijkheid dat beiden een baan hebben.
In dat geval is doorgaans de pendelafstand van beiden bekend. Vanwege het geringe
aantal waarnemingen zijn de responscategorieën 3 en 4 vaak samengevoegd.
De huishoudenssituatie van de respondenten in 1985 en 1987 is weergegeven in tabel
1; deterschillen tussen beide worden veroorzaakt door overgangen in toestanden.
Minder dan 50% van de geënquêteerden in de steekproef biijkt een baan te hebben.
De'stijging in'het aantal werkende respondenten is vooral het gevolg van de toename
v& het aantal werkende partners.
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Ontwikkeling van pendelafstanden
De ontwikkeling van de pendelafstanden in onze steekproef is weergegeven in tabel
2. Het blijkt dat in 1985 hoofden van meerpersoonshuishoudensmet een partner de
langste pendelafstanden hebben. Indien deze partners een b a h hebben, hebben ze
juist de kortste pendelafstanden van alle responscategorieën. Het betreft hier vaak
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In tabel 3 wordt nadere informatie gegeven over de groep meerpersoonshuishoudens
met hoofd en partner door een onderscheid te hanteren naar het hebben van een baan
voor zowel hoofd ais partner. Het biijkt dat hoofden met een werkende partner de
langste pendelafstanden hebben. Dit kan opgevat worden als een indicatie dat het
voor huishoudens met twee werkende personen moeilijk is een balans te vinden tussen de locaties voor wonen en werken. Het is echter opvallend dat partners kortere
pendelafstanden kennen wanneer het hoofd werkt, vergeleken met de situatie waarin het hoofd niet werkt. Op grond van deze gegevens is het moeilijk te zeggen of de
toename in het aantal huishoudens met tweeverdieners zal leiden tot een stijging in
de gemiddelde pendelafstand, of juist tot een daling.
Uit tabel 2 blijkt dat, met uitzondering van de kleine restgroep, voor alle categorie&
de gemiddelde pendelafstand stijgt. Volgens de nadere uitsplitsing in tabel 3 treedt
voorts nog een lichte daling op in de pendelafstanden van hoofden met een werkende partner. De gemiddelde pendelafstand voor alle respondenten stijgt in ruim 2jaar
van 11,O km in 1985 tot 11,8 in 1987 5. De tabelien 2 en 3 suggereren dat er in de
periode 1985-87 sprake was van vrij snelie veranderingen in
gende alinea's zijn gewijd aan een nadere analyse van het datamateriaal.
ook aandacht worden geschonken aan de vraag in hoeverre de waargeno
deringen ook in statistische zin signiiïcant zijn.
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te stellen. Het totaal aantal werkzame hoofden van huishoudensin de steekproef waarvan de pendelafstand bekend is, steeg van 967 tot 975. Van deze personen veranderden 140 van baan, 189 traden toe en 181 traden uit. De mobiliteit op de arbeidsmarkt
was aanziedijk in de beschouwde periode van twee jaren. De gemiddelde pendelafstand van uittreders was 10,4 km, die van toetreders 11,8 km. Het netto-effect van
toetreden en uittreden is een toename van de gemiddelde pendelafstand.
Daarnaast is het interessant te bezien hoe de pendelafstanden veranderden van personen die tussen 1985 en 1987 van woning of baan veranderden. Uit tabel 4 blijkt,
zoals verwacht mag worden, dat de gemiddelde pendelafstand voor personen die n&
verhuisden, noch van baan veranderden nagenoeg constant bleef 6. Belangwekkender
is dat personen die van woning veranderden terwijl zij dezelfde baan behielden slechts
een geringe daling van de pendelafstand realiseerden, terwijl een verandering van werk
doorgaans blijkt samen te gaan met een aanzienlijkgrotere woon-werkafstand. In het
bijzonder is dat het geval wanneer zowel van woning als van baan wordt veranderd.
De signifcantie van de waargenomen veranderingen is door middel van een Uoets
beoordeeld. Voor &ze toep werden korte en lange-afstandspendelaars onderscheiden, waarbij 10 km de grens tussen kort en lang vormde.
Tabei 4
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Toelichting: n=aantal waarnemingen, 2=waarde toetsingsgrootheid (1 vrijheidsgraad),p=kans dat de toetsinp
grootheid de waargenomen waarde of een hogen aanneemt onder de nulhypothese (gelijkekansverdeiingen).

Enigszins tot onze verbazing bleek dat in geen van de vier gevallen de nulhypothese
van een gelijke verdeling tussen korte en lange-afstandpendelaars verworpen moest
worden: in alle gevallen was de kans dat de toetsingsgrootheidtenminste de berekende
waarde zou aannemen groter dan 1û% 7.

Een muitivariate analyse
Tot nu toe hebben we ons beperkt tot de analyse van het verband tussen één verklarende variabele en & verandkring in de pendelafstand. We d e n nu overgaan op een
Bimdtane análysFVan & invloed van meerdere verklarende variabelen. Zo'n multivariate analyse kan meer l i a t werpen op de bepalende factoren van de pendelafstand,
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positie in het huishouden en de pendelafstand. Als we beide variabelen tegelijkertijd
meenemen in een multivariate analyse kan het verband worden ontrafeld.
De meest gebruikte econometrische techniek voor multivariate analyse is lineaire
regressie. De te verklaren variabele, in ons geval de pendelafstand, wordt dan g e s p
cificeerd als een lineaire functie van verklarende variabelen. De coëfficïenten van deze
functie worden bepaald door de 'kleinste kwadraten', oftewel door minimalisatievan
de gekwadrateerde verschillen tussen de lineaire functie en de waarnemingen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de afwijkingen tussen het model (de lineaire functie)
en de werkelijkheid, veroorzaakt worden door een storingsterm. Die storingsterm is
een kansvariabele waarvan wordt aangenomen dat die normaal verdeeld is.
In ons geval is deze standaardprocedureniet goed toepasbaar. De waargenomen verdeling van de pendelafstanden lijkt niet erg op de normale verdeling. Negatieve pendelafstanden komen niet voor en de verdeling is bovendien nogal scheef: het gemiddelde ligt hoger dan de klasse pendelafstanden met de hoogste frequentie. De,normale verdeling sluit negatieve waarden niet uit en is symmetrisch. Er bestaat echter
een variant die alleen betrekking heeft op niet-negatieve waarden en die een gemiddelde heeft dat groter is dan de modus: de lognormale verdeling.
Voor onze multivariate analyse hebben we aangenomen dat de pendelafstanden lognormaal zijn verdeeld en dat een van de parameters van deze verdeling een lineaire
functie is van de verklarende variabelen. Voor de analyse werden alle ons ter beschikking staande waarnemingen gebruikt, voorzover dat mogelijk was in verband met
partiële non-responss. De appendix bevat nadere informatie over de gevolgde procedure. We d e n ons hier alleen bezighouden met de resultaten. Die bieden de moge
lijkheid de verwachte pendelafstand van een persoon met een aantal bekende kenmerken te bepalen als het produkt van termen die samenhangen met die kenmerken 9.
Onder tabel 5 worden enkele voorbeelden gegeven. Als referentiepersoon kozen we
een hoofd van een huishouden wiens partner zonder baan is, die geen academischeof
hogere beroepsopleiding heeft gevolgd, niet als zelfstandige of directeur werkzaam is
Tabel 5 De verwachte pendelafsrand
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cant effect optreedt van een HBO-opleiding (1,38). De toenemende specialisatie op
de arbeidsmarkt lijkt dus gepaard te gaan met langere pendelafstanden.
Voor wat betreft de arbeidsmarktkarakteristiekenvan de pendelaars blijkt alleen het
aantal uren per week dat gewerkt wordt een significante invloed uit te oefenen. Elk
uur extra impliceert een stijging van de verwachte pendelafstand van 1%. Aangezien
vrouwen oververtegenwoordigdzijn onder de parttimers, heeft dit tot gevolg dat hun
gemiddelde pendelafstand lager is dan die van mannen.
De hoogte van het uurloon heeft geen significante invloed op de verwachte pendelafstand. Ambtenaren blijken niet dichter bij hun werk te wonen dan andere werkne
mers, zelfstandigen en directeuren van bedrijven wonen er niet verder vandaan.
Het is aannemelijk dat de pendelafstanden regionale verschillen vertonen. Om daarmee rekening te houden zijn drie groepen ruimteljke variabelen opgenomen in de analyse. Meen de significant bevonden effecten zijn opgenomen. De laatste groep variabelen heeft betrekking op de effecten van veranderingen tussen 1985 en 1987 op de
pendelafstand in 198713. In één geval wordt nu wel een signifcant effect gevonden:
als van werk werd veranderd is de verwachte pendelafstand maar liefst 73% hoger
dan op basis van de kenmerken van de betreffende persoon, zijn huishouden en locatie kon worden verwacht. Veranderingen van woning hebben geen effect op de verwachte pendelafstand. De combinatievan werk- en woningverandering heeft een negatief, maar niet significant additioneel effect. Kennelijk is het zo dat de forse toename
in de gemiddelde pendelafstand van woon- en werkveranderaars die eerder aan de
orde kwam, ook samenhangt met veranderingen in andere kenmerken. Starters, dit
wil zeggen personen die in 1985 geen werk hadden en in 1988 wel, hebben een significant grotere gemiddelde pendelafstand. De pendelafstand van stoppersverschilt niet
~ i g ~ c avan
n t wat op basis van hun kenmerken mocht worden verwacht.

Conclusies
Een opvallende conclusie die uit het voorgaande kan worden getrokken, is dat twes
verdieners niet, zoals vrij algemeen wordt aangenomen, op grotere afstand van hun
werk wonen dan 'eenverdieners'. De twee banen zorgen kenneïijk niet voor zodanige
problemen bij de afstemming van woon- en werkiocaties dat gemiddeld genomen een
grotere pendelafstand voor lief moet worden genomen. Toename van het aantal twee
verdieners hoeft dus op zichzelf niet tot grotere woon-werkafstanden te leiden.
Toch biedt het voorgaande geen grond voor optimisme met betrekking tot de ontwikkeling van het woon-werkverkeer. De grotere pendelafstand van werkverande
raars en starters doet vermoeden dat in de toekomst de gemiddelde pendelafstand nog
zal toenemen. Verhuizingen oefenen, althans in het ons ter beschikking staande

tegengestelde tendenzen, maar het moet betwijfeld worden of die s@&-tre>eg m*
zijn om de toename van de v e P k ~ t r o m e nin te dammen waarmee op g r c d van ta&
bovengenoemde factoren rekening moet worden gehouden. WeElieht kan aieer WWden verwacht van mobiliteitsbeperlmde maatregelen (hemineaccijns, parkeertaris
ven, prijzen openbaar vervoer), ruimteIijke ordeningen telewerken. Die vallen e&&
I

e an7

muting di
to their relation with household charactenstics. 1he data
ges m commuting distances to changes in home or work
low US to attnbute
hat changes in employment often result in longer commutes,
latiot
hile resiaenriai cnanges on average do not affect the commuting distance. Heads
' households reali5e the longest commutes, but their average home-work disnce did nóg increase much. The shorter average commute of partners and one
xson houseîíolds"iIicreasedmuch faster. For partners the shorter average comute appea&?tbbe 8elateii- to parttime jobs and the presence of children in the
msehold. Our data do not support the hypothesis that members of two earner
id pay special atten

>iiwhnlrlc r m l i 7 ~I R T P P ~~nrnmiiteqthan nthers

1. De meest gedetailleerde informatie over pendelafstanden in Nederland wordt geboden door het Onderzoek Verplaatsingsgedrag(OVG) dat sinds 1979jaarlijks wordt herhaald. D a a d blijkt dat de gemiddelde
vetolaatsinesafstand t u s m 1979en 1984 toenam met oneeveer 2% oer iaar. Tussen 1985en 1987 was er een
snellere t&ame, d a m is sprake van stabilisatie.
2. Kruyîhoff [l9911bevat een overzicht van dit onderzoek.
3. Bij e& deeltijdbaan die op lange afstand ligt, kunnen de reiskosten zo toenemen dat ze ongewenst groot
worden ten oozichte van het inkomen dat men ennee. verdient. Het liet dan ook voor de hand dat men bii
deeltijdbanenenaan
de reiskosten een extra groot gewicht geeft.
4. Zo geeft Kniythoff (1991) aan dat uit diverse onderzoekingen btijkt dat de pendelafstand van mannen
groter is wanneer rij een werkende partner hebben.
5. hforse stijging harmonieert met de resultaten van het OVG wals weergegeven. De daar gevonden
gemiddelde pendelafstand bedroeg l2,2 km in 1985en 13,l in 1987. Het verschil in niveau tussen beide bronnen kan met name worden verklaard uit het feit dat de gebniikteWBO-deeisteekproef niet representatief is:
door de ove~ertegenwoordigingvan lagere inkomens wordt een lage pendelafstand gevonden.
6. Door v e m d e ~ e e in
n de locatie van het werk íbeiriifsvemlaatsineenìen verschiilen in routekeuze kunnen tdch kleine ve&hillen optreden in de waar&om& mielafsta& van personen die in 1985en 1987
b i f d e woning bewoondeien dmifde baan hlden.
7. Het maakte daarbij niet uit of gebmik werd gemaakt van een andere indeling van de pendelafstanden,
biivoorbeeld de uiteebreidere van tabel 2. De hier eekozen tweedehe'had als voordeel dat alie cellen ten-
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8. Dit bekkent dat allëpmonen die zowel in 1985 als in 1988 werk hadden tweemaal als waarneming voorkomen. Tussen 1985en 1988 zijn vaak veranderingenopgetmien in woon- en of werksituatie,alsook in huishoudenssamnisteIline etcetera. Er ziin eveneens afmnderliikereerarsies uitmoerd oo deelwoulaties. Die
WO&
hier niet uitgebreid behandeid. In de tekst wordt .&hts-een enkelemaal v ~ e z e n ' n a kresultaten
voor de groep verandcraars. zie Rouwendal en Rietveld 119921 voor meer details.
9. &halve.de venvachte waarde (het gemiddelde) is natuurlijk ook de spreiding daaromheen van goot
belarn. Diéwordt pimcten door de variantie. Bii een lomomale verdehu neemt de variantie kwadratisch
10. ~ e r k d parmm
e
hebben vaak een pabaan m zijn betrekkelijk jong. Een stbging van de verw8chtc pendelafstand mct 57% betekent daarom niet noodzakelijkerwijsm grote toename ui kilometm.
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en een variant

geschat. De basispendelafstanddiein de
tabel staat vermeld is berekend als
exp{ao+aV2}en de vermenigvuidigingsfactoren als exp{a i}. De figuur heeft betrekking op een referentiepersoonvan 35 jaar die 40 uur per week werkt. Duideliik is te

