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Onderhavige studie legt een relatie tussen de Nederlandse huEshoudenssamenstelIing. automobiliteit en
de hieruit resulterende emssies. Voor het bestuderen van de kwantitatieve on'twlhbrelingsprocessen
van bovengenoemde relaties geldt de periode 1980-1995 op basn~w w a n de naaste toekomst wordt
vakend. Teneinde de emssies (hoofdstuk 7) te berekenen dient enerzijds het Nederlandse autopark
zowel kwantitatief als kwalitatief [hoofdstuk 4 en 53 t n de verkeersprestaties of autornbilitent van de
Nederlandse huishoudens naat pootte (hexifdctuk 6) gemodelleerd te worden.
H o o f d s ~ k1 geeft een uitvoerig samenvatting van deze sxudne
In hoofdstuk 2 wordt het bewolkingsmodel naar zes IeeftijdskUasen ontwikkeld welke als input dient
voor het te ontwikkelen huishoudeasmodel naan grootte CéCn - tot zes persoonshuishoudens). Als
gegevensbronnen dienen de bevolhngsrnrirnces van 1980-1994 welke beschikbaar werden gesteld
door het CBS. Op basis van deze gegevens wordt het. bevolkingsrnodel geschat. Enkele scenmo's
(zoals hogehge geboortecijfers, hogehge mgratiecijfers) worden doorgerekend teneinde de
toekomst te verkennen. Dit geschiedt door nruddel van een Monte-Cmlo simulatie.
In Iroofdstuk 3 vvordt her. huishoudensrnodel ontwikkeld welke de ontwikkeling van de &n - tot zes
persoonshuishoudens beschríjft en tracht te voorspellen op basis van het in hoofdstuk 1 ontwikkelde
RPevolSUngsmodel. Als referentiepenode geldt de periode 1960-1995. Het meest in het oogspringende
feit is de turbolente ontvvikkeling van de huishoudens ten opachte van de bevolkingsontwikeling, in
het bijzonder die w a n de &én- en twee persoonshuishoudens. Deze ontwikkeling zal in het eerste
decennium van de volgende eeuw nog voortgang vmnden. Dit heeft ultieraard gevolgen voor de
automobiliteit, zoals in het tweede deel van dit hoofd;dstuk wordt geanalyseerd aan de hand van de
begnippen "bnito' en Yietto' vrije-tijd, de maatschappelijke ontwikkeling van met name de S n - en
EWee persoonshuishoudens, de tijdsdruk op de netto vrije-tijd en de hieruit resulterende toenemende
kapitaalintensiteit van de huisprolduclie inclusief de automobiliteit. Het huushoudensmodel dient
enerizgds voor het bepalen van het aurobezit (hooMstwk 4) en het autopark (hoofdsruk 5) en anderzijds
voar het bepalen van de autamnobiliteit of verkeerspiestatie uitgedrukt in kilometrage per hmisl.aouden
naar grootte nsrar motief (hoofdstuk 6).
Hoofdstuk 4 wordt de evolutie van hei autobezit nader geanalyseerd en bl?jkt het mogelijk te zijn een
I~e
te schatten welke de autoverkopen naar brandstof type. benzine, dlesel en
aantal I o g i ~ t i ~ cfuncties
LPG, bepaald. De gegevens van de autoverkopen gedurende de peruode 1980-l994 +qn afkomstig van
de inotorvoefluigen statistiek en van de RAI. Op deze manier wordt een eerste stap gezet naar een
kmlitaheve beschrijivnng af smenstelling van het Nederlandse autopark.
In hoofdctuk 5 wordt het autopark naar brandstof type, ontwikkeld in hoofdstuk 4, verder ontleed in
termen van inpuJoutput techiiologie (in- of directe inspuiting, katalysatoren) en bouwjaren, in
economisch jargon 'jaargangen' genaamd. Op een dergel~jkewijze 1s een kwalitatiewe samenstelling
of opbouw van het Nederlandse autopark mogel~jk.Daarroe is naast de autoverkopen ook een
bschrijving ei1 schatlrng van het &tooiproces noodzakelijk op basis v m de statistiek vm de
voertuigwrakken.
Hoofdstuk 6 analyseert de automobiliteit of verkeersprestaties van de Nederlandse huishoudens naar
grnorte op basis van een tweetal onafhankelijke CBS statistieken, nl. Onderzoek VerplaatsingsGeQag
(OVG) en PersonenAuto Panel (PM), getracht wordt de onderliggende dynamiek modelmacig te
beschrijven jeneinde op deze wijze het recente verleden en de toekomstige venvachtmugen te
berekenen. Eén van de conclusies luidt dat de toekomstige mobiliteit bepadd wordt door de

ontwikkeling wan het aantal huishouaens en de ontwifiehng cq. toename van de tweede of derde auto
per huishouden.
Hwfdstuk T beschrijft het emssiemodel, ontwikkeld door her lnsriruut voor wegmsport VU het
TNO, op basis w ~ a m r a nde emssies per voeituiglkiilomerer wordt berekend ~ k e n i n ghoudend met een
chet3il technologische onawikellingen. De bra~drurtofbas~sfacrorenen btandstol bouwjn&actomn zijn
doar de auteur afgeleid cq. ontwikkeld en ais module toegevoegd. Op deze wijze wordt een consisrensitle
beschnjvirig w a n het verloop van o.a. broe~kagassenverkregen. Verondersteld wordt dat ieder
kmuwjaar naia brandstofift?lpeeen eigen em~ssiekw&te~shek
of ermssieprofiel heeft welke pas door
afstoot of ~em~rakPuinp
uit het autopatk verdw~jnr.Op een dergelijke wijze kan de invloed v m
technolog~schewerbetenngen in ontwerp en motorperstaties op de emissies gevolgd ~,onclen.

In hoofdstuk 8 worden de twee nmodules, te weteri de kwantutatieve en kwalitatieve samenstelling van
het Nederlandse autopark &n de verkeersprestaties van de Nederlandse huishoudens naar p o l t e
gekoppeld en gcs~muleerd.Een graat aariiail scenario's zijn door de auteur gesimuleerd, wamfan
slechts een kleine deelvemarneling huer gepubl~ceerdwordt.
De studie etndigi met een aantal slotopmerkingen welke een verkennend karakter hebben.

