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‘Gewoontegedrag stuurt onze
verplaatsingen’
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De vijfde cyclus van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag
(OVG) is begin dit jaar afgerond, in het najaar verschijnen
de resultaten. Het is opvallend dat “de foto van het
verplaatsingsgedrag van de Vlaming”, zoals professor Davy
Janssens (IMOB/UHasselt) het noemt, door de jaren heen
min of meer dezelfde blijft. “Gewoontegedrag stuurt onze
verplaatsingen en dat laat zich niet makkelijk veranderen.”
Lees het interview vanaf p. 8.
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