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Inzicht in de potentie van MaaS 
op iedere plek in Nederland



Inhoud

» Waarom de MaaS potentiescan en wat is het?

» Voorbeelden van resulaten 

» Hoe nu verder?
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Waarom de MaaS potentiescan?

» MaaS staat hoog op de beleidsagenda als mogelijke oplossing voor mobiliteits- 
en ruimteproblemen

» MaaS wordt zowel gezien als oplossing voor stedelijke verdichting als 
verbeteren van de bereikbaarheid op het platteland

» ‘Iedereen’ wil de effecten van MaaS op de bereikbaarheid weten

» Voordat we dit kunnen inschatten moeten we eerst weten voor wie MaaS 
interessant is. 

» Daarna pas bepalen wat het gedrag is van deze potentiële gebruikers, als er 
ook meer bekend is over het potentiele MaaS aanbod 
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Waarom de MaaS potentiescan?

Wat zou het mooi zijn inzicht te hebben in het aantal en type reizigers dat 

interesse heeft in MaaS voor iedere plek in Nederland…
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https://maaspotentiescan.nl/

https://maaspotentiescan.nl/
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Demo van https://maaspotentiescan.nl



MaaS PotentieScan: Werking op hoofdlijnen
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Gedragsmodel

Populatie

Huidige 
mobiliteits-kosten per 
CBS buurt
Huidige vervoerwijze-
en  bestemmingskeuze 
per CBS buurt

MaaS 
potentieScan

MaaS abonnement 
houders per CBS 
buurt (13000)
per segment (128)

Gedrags 
parameters

Huidig OV gebruik

Huidig autogebruik

Population 
Synthesizer Synthetische populatie

CBS buurt data 2017+
OViN 2017 databastand

OmniTRANS 
NeXt - CoP 

GSM HB matrices 
2017 Trein / niet-Trein

Kosten autogebruik
Tarieven OV

Ho et al (2017) 
(Sydney dataset)

MaaS Propositie

Huidig mobiliteitsgedrag

Abonnement

• Leeftijd
• aantal kinderen huish
• frequentie autogebruik 
• type auto
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Voorbeeld van resultaten: 2 Scenario’s
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Totale potentie: ~673.000 abonnement 
houders

Behoudende MaaS propositie

Totale potentie: ~3.748.000 abonnement 
houders

Vooruitstrevende MaaS propositie



Interpretatie van resultaten: aannames

» Buitenland ritten in de GSM matrix zijn gekoppeld aan de CBS buurt in het grensgebied

– duidelijkste voorbeeld: De Lutte

» Het MaaS abonnement dekt de volledige mobiliteitsbehoefte van de gebruiker

– Altijd voldoende beschikbaarheid van mobiliteitsdiensten in heel Nederland

– Gebieden die slechtere bereikbaarheid kennen lichten op

» Het gedrag en ruimtelijke context is gelijk aan die van Sydney, Australië

– Gedragsmodel op basis van een enquete onder winkelend publiek in Sydney

– OV aanbod zoals in Sydney heeft in de hoofden van respondenten gezeten
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Interpretatie van de resultaten

» Ruimtelijke verschillen zijn te verklaren door

– Verschillen in bevolkingsdichtheid

– Verschillen in de kosten voor huidige mobiliteit

– Verschillen in de verdeling over persoonstypen

– De aannames op de vorige slide

» De effecten lopen door elkaar, op de volgende  
slides worden illustratieve voorbeelden van 
maatgevende oorzaak getoond
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Verschillen in bevolkingsdichtheid
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» In steden een hogere (absolute) 
potentie dan daar buiten



Verschillen in de huidige kosten voor mobiliteit (1/2)
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» In steden een hogere (absolute) 
potentie dan daar buiten

» Locaties waaruit veel lange afstand 
verplaatsen vertrekken 
(Forensen-locaties) kennen een hoge 
potentie



Verschillen in de huidige kosten voor mobiliteit (2/2)
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» In steden een hogere (absolute) 
potentie dan daar buiten

» Locaties waaruit veel lange afstand 
verplaatsen vertrekken 
(Forensen-locaties) kennen een hoge 
potentie

» Locaties met een relatief slechte 
bereikbaarheid kennen een hoge 
potentie



Verschillen in de verdeling over persoonstypen
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» In steden een hogere (absolute) 
potentie dan daar buiten

» Locaties waaruit veel lange afstand 
verplaatsen vertrekken 
(Forensen-locaties) kennen een hoge 
potentie

» Locaties met een relatief slechte 
bereikbaarheid kennen een hoge 
potentie

» Effect persoonstypen moeilijk op CBS 
buurt niveau te isoleren
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Vanuit Goudappel Coffeng in 2019



Wat vragen wij van de deelnemers?

▪ €

▪

▪



Wat brengen wij in?
▪

▪

▪

▪

▪



Waarom meedoen?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪



Vanuit DAT.Mobility

» Verbeteren HB matrices uit GSM data

» Verbeteren data omtrent bereikbaarheid (‘Common Operational Picture’)

» Implementatie nieuw gedragsmodel in MaaS PotentieScan

» En misschien wel....
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Mogelijk vervolg: van potentie naar gebruik
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Afstuderen Roy van Kuijk
 (BBMA – SRE model) Min/gemiddeld/

max modal shift 
voor MaaS 
abonnement 
houders
(per type HB 
relatie en type 
huishouden)

MaaS abonnement 
houders per buurt

Expert judgement

HB matrix auto
HB matrix auto MaaS 
abonnement houders 

(ongecorrigeerd)

HB matrix auto niet-MaaS 
abonnement houdersOpsplitsen

Corrigeren voor 
MaaS gebruik

HB matrices auto MaaS 
abbonement houders 

(gecorrigeerd min/gemiddeld/max)

Multi User Class 
toedeling 

min/gemiddeld/max

Effecten op 
Voertuig 
Verliesuren

Effecten op 
emissies + 
imissies (mits 
doorvertaald in 
milieumodel)

Effecten op 
Intensiteiten

Effecten op 
Bereikbaarheid

Effecten op 
afwikkeling

Effecten op 
verkeersveiligheid
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Thank you for your attention!

Luuk Brederode -- lbrederode@DAT.nl


