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Jaap Selles

KAMPEN/IJSSELMUIDEN

V
ia de Stadsbrug alleen
Kampen in, minder
doorgaand verkeer op
de Zwolseweg en ac-
ties om forensen op

de fiets of in het openbaar vervoer
te krijgen als ze naar het werk
gaan. Het is de gemeente Kampen
menens om dagelijks honderd au-
to’s minder gebruik te laten ma-
ken van het drukke kruispunt bij
het station. Daarom worden in
juni meerdere verkeersmaatrege-
len getest.

Kampen wil tempo maken. De
evaluatie volgt in juli en augustus.
Vervolgens wil het gemeentebe-
stuur na debat met de gemeente-

raad succesvol gebleken maatrege-
len zo snel mogelijk doorvoeren.
Het liefst nog eind dit jaar, anders
in 2017. „Omdat de maatregelen
en het gedrag nog in het achter-
hoofd van de mensen zitten”, zegt
wethouder Gerrit Jan Veldhoen.

Is dat zo? De Stentor vroeg het
aan drie verkeerspsychologen.

Is een testperiode van drie we-

ken lang genoeg om realistische

resultaten te krijgen?

Gerard Tertoolen: „Gedragsveran-
dering is een complex proces. De
noodzakelijke lengte van testperio-
den is afhankelijk van de perso-
nen. Uit onderzoek blijkt dat ge-
dragsverandering gemiddeld ruim
twee maanden in beslag neemt.”

Dick de Waard: „Ja, mits het
geen bijzondere periode is met
feestdagen of vakantie. Wat dat be-
treft vind ik het organiseren van
evenementen tijdens de testwe-
ken bijzonder onwenselijk. Daar-
mee beinvloed je een fatsoenlijke
meting, omdat je geen enkel idee
hebt wat de invloed hiervan is op
de huidige vervoersstromen.”

Cees Wildervanck: „Het experi-
ment bestaat uit verschillende on-
derdelen en ondanks de communi-
catie vooraf, is drie weken een wel
erg korte periode, maar het kan
als je de ontwikkelingen continu
blijft volgen.”

Is drie weken lang genoeg om

het gedrag van weggebruikers

te beinvloeden?

De Waard: „Beïnvloeding kan pri-

ma plaatsvinden in zo’n periode,
vraag is echter of het gedrag blijft
hangen. Als men ontdekt dat het
ov of een e-bike heel prettig is,
kan dat tot ander gedrag leiden.
Als gedragsverandering tot stand
komt vanwege een financiële prik-
kel, is de kans groot dat men na
het stoppen met die prikkel weer
het oude gedrag gaat vertonen.”

Tertoolen: „De minimale perio-
de om gedrag te veranderen is 18
dagen en maximaal 254 dagen.
Kortom, drie weken kan genoeg
zijn, maar kan ook veel te kort
zijn. Verkeersgedrag is best hard-
nekkig en lastig te veranderen.”

Wildervanck: „In drie weken
creëer je geen nieuw gewoontege-
drag bij een grote groep mensen.

De keuze van vervoerswijze is erg
taai gewoontegedrag. Ik verwacht
dat je alleen vroege aanvaarders
meekrijgt. Experimenten moeten
er overtuigend uitzien. De weg
moet je echt veranderen. Een paar
borden plaatsen is onvoldoende.”

Hebben weggebruikers een half

jaar na de test de maatregelen

nog in hun achterhoofd zitten?

Tertoolen: „De belangrijkste fac-
tor is: Wat betekent het voor mij?
Als betrokkenen in de testperiode
grote voordelen ervaren, blijft het
wel hangen. In het algemeen ver-
geten mensen snel en de kans dat
automobilisten na een half jaar
weer terug zijn in hun oude ge-
woontemodus, is redelijk groot.”

De Waard: „Zes maanden is
heel lang. Bovendien is het nu
voorjaar en straks najaar of win-
ter. Met de e-Bike naar het werk
gaan is dan echt anders. Mensen
zijn voor een groot deel gewoonte-
dieren, dat doorbreken is lastig.
De ervaren voordelen moeten dan
wel heel groot zijn geweest.”

Wildervanck: „In een periode
van minstens een half jaar blijft
weinig van het nieuwe gedrag
hangen. De groep die dat vertoont
is naar mijn verwachting klein.
Maar dat sluit de effectiviteit van
goede maatregelen niet uit. Je
moet toepassen wat je tijdens het
experiment geleerd hebt.”

■ Reageren: j.selles@destentor.nl

Herre Stegenga

Flevoland

Staatsbosbeheer is begonnen met
een grote groene operatie in Flevo-
land: het verjongen van 550 hecta-
re bos. Snelgroeiende populieren
worden vervangen door bomen
die langer meegaan. Boswachter
Hans-Erik Kuypers geeft tekst en
uitleg.

Waarom is deze verjonging no-

dig?

„Kijk, zo’n 35 jaar geleden zijn er
bossen aangeplant in Flevoland en
die bestonden vooral uit diverse
soorten populieren. Die bomen
groeien ongelooflijk hard. Dat

heeft alles te maken met de
vruchtbare kleibodem. Veel van
deze populieren zijn in een verval-
fase beland. Daarom gaan we ze
vervangen. We gebruiken daar-
voor soorten die langer meegaan,
zoals de beuk, de eik en de linde.”

De eerste fase is inmiddels af-

gesloten en dat is snel gegaan.

„Ja, we zijn half maart begonnen.
In anderhalve maand hebben we
150 hectare aangeplant, zo’n
334.000 bomen. Daar zijn we trots
op. We wilden eerder beginnen,
in september vorig jaar al, maar
door het natte winterseizoen heb-
ben we het steeds weer uitgesteld.
In maart dachten we: het kan.”

Waar zijn jullie aan het werk ge-

weest?

„Vooral in het Horsterwold bij
Zeewolde, maar ook in Dronten,
Biddinghuizen en het Kuinderbos.
Op deze plekken blijven we de ko-
mende jaren verjongen.”

Jullie nemen tot en met 2020

de tijd om de resterende 400

hectare bos te verjongen. Waar-

om zo lang wachten?

„Dat klopt, maar we spreiden de
werkzaamheden over de jaren om
niet te veel jong bos te krijgen.
We willen graag gevarieerde bos-
gebieden en die krijg je niet als je
in korte tijd op veel plekken ver-
jongt.”

Kampen wil per dag 100 auto’s minder over brug en langs station

De keuze van

vervoerswijze is erg

taai gewoontegedrag

---Cees Wildervanck

Goene operatie in Flevoland:
550hectare nieuwebomen

Drie weken testen? ‘Een
wel erg korte periode’

� Kampen wil minder verkeer op de Stadsbrug. FOTO FREDDY SCHINKEL

RUTTEN De Martin Gaus Gelei-

de- en Hulphondenschool ver-

huist van Lelystad naar het Rut-

tensepad bij Rutten. De gemeen-

te Noordoostpolder werkt aan

het aanpassen van het bestem-

mingsplan.

Omwonenden gaven eerder aan
bang te zijn voor (geluids)over-
last van de hulphondenschool.
De gemeente heeft daarom een
aantal beperkingen opgelegd aan
initiatiefnemer Serge Gaus. Zo
mag hij geen hondenopvangcen-
trum of hondenpension begin-
nen in de voormalige boerderij
aan het Ruttensepad. Alleen het
opleiden en trainen van honden

is toegestaan. En het aantal hon-
den is in principe beperkt tot
twintig. Op verzoek van Gaus be-
staat de mogelijkheid dat aantal
uit te breiden tot 45, maar dan
moet hij wel aantonen dat dat
niet tot overlast leidt voor onwo-
nenden.

Geluidsbuffer
De honden die er zijn moeten
ook aan de oostkant van het per-
ceel blijven. De bestaande bebou-
wing, zo zegt de gemeente, dient
dan als geluidsbuffer. Daarnaast
mag Gaus maximaal vijf volwas-
sen hobbydieren houden. De hon-
denschool komt in Rutten omdat
daar voldoende ruimte is.

Verkeerspsychologen zetten hun

vraagtekens bij het tempo waarin

Kampen maatregelen wil doorvoeren

voor minder verkeer bij Stadsbrug.

Hondenschool in
Rutten stap verder


